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ABSTRAK 

 

 Strategi pembelajaran Pendidikan agama islam yang selama ini 

dilaksanakan di SMA IT Al-Farabi, disatu sisi terbukti efektif membelajarkan 

peserta didik menjadi cendikiawan yang menguasai ilmu pengetahuan dan 

memiliki integritas moral, namun disisi lain masih belum mampu menjadi sumber 

motivasi bagi peserta didik untuk menunjukkan prilaku positif dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran 

Pendidikan agama islam di SMA IT Al-Farabi. Untuk melihat bagaimana strategi 

guru PAI dalam pembelajaran PAI di sekolah. Penelitian ini di focus pada 3 

masalah yaitu: (1) strategi pengorganisasian isi pembelajaran PAI, 2) strategi 

penyampaian pembelajaran PAI, 3) Strategi pengelolaan pembelajaran PAI.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi, 

yang menjawab masalah kemunculan strategi pembelajaran Pendidikan agama 

islam di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah Guru PAI. Waka kurikulum, dan siswa. 

 Hasil penelitian ini adalah 1). Strategi pengorganisasian isi pembelajaran 

PAI yang digunakan adalah guru membuat materi dan silabus kemudian diajukan 

kepada kepala sekolah kemudian disetujui. Pengorganisasian materi dibuat dari 

materi-materi yang bersifat doktrin menuju kepada arah materi-materi yang 

bersifat lebih luas dan terperinci. Dibeberapa mata pelajaran lainya, sudah 

disediakan buku yang berisi materi yang mana guru cukup mejelaskan kepada 

siswa tanpa harus membuat baru. 2). Strategi penyampaian pembelajaran PAI 

memperhatikan beberapa komponen. Komponen pertama yang harus diperhatikan, 

yaitu media pembelajaran, media yang digunakan adalah media berbasis manusia, 

media berbasis cetakan, media berbasis visual dan media berbasis multimedia. 3) 

strategi pengelolaan pembelajaran PAI adalah pengaturan guru menyampaikan 

materi selama 40 menit dengan tekhnik ceramah. Guru memotivasi belajar siswa 

dengan menyampaikan tujuan belajar ditengah-tengah belajar dalam kelas. Selain 

itu, guru juga memberikan tugas tambahan untuk siswa agar dikerjakan diluar 

kelas. Tugas tambahan ini untuk menambah nilai siswa. 
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 ملخص البحث
أثبتت استراتيجيات تعلم التربية الدينيةة اسسةيةية التةم تةم تناية  ا 

فةةم الردةسةةة العاليةةة الرت الرةةةي ةةةع لاتيةةةي فعاليتاةةا فةةم تعلةةيم ال ةةي  

 ةة اخاليييةة ي ول ةع ةةع ليصبحوا علراء يتقنون العلوم ويترتعةون بالناا

لاتية أالرى ال ياالون غير يادةيع على ذلك. أن تصبح ةصدًةا لتحايةا 

 .ال ي  سظااة السلوك اسيجابم فم الحياة اليوةية

تاةةده  ةة د الدةاسةةة للةةى تحليةةي اسةةتراتيجية الةةتعلم للتربيةةة الدينيةةة 

الرعلريع اسسيةية فم الردةسة العالية الرت الرة. لنرى كيف استراتيجية 

التربيةةة اسييةيةةة فةةم الةةتعلم التربيةةة اسييةيةةة فةةم الرةةداة . يركةةا  ةة ا 

( اسةةتراتيجيات تنمةةيم ةحتةةوى الةةتعلم 1ةشةةاكيي و ةةم    3البحةةع علةةى 

 ( استراتيجيات تقديم التعلم التربية اسييةيةي2التربية اسييةيةي 

 ( استراتيجيات لداةة التعلم التربية اسييةية.3 

  ا البحع لاًجا لوعيًا ةع لوع بحع دةاسة الحالة. طةر  يستخدم 

جرع البيالات  م الرقابيت والتوثيق ي والتم تجيب علةى ةشة لة ظاةوة 

استراتيجيات التعلم للتعليم الدينم اسسيةم فم الردةسة العالية الرت الرة 

فيسةةاواةان الةبةةولل. الرخبةةريع فةةم  ةة د الدةاسةةة كةةالوا ةعلرةةيع التربيةةة 

 ةية. ةنال واكا وال ي .اسيي

(. تترثي لستراتيجية تنميم ةحتةوى الةتعلم 1لتائل   د الدةاسة  م 

التربيةةة اسييةيةةة الرسةةتخدم فةةم ييةةام الرعلةةم ب عةةداد الرةةواد والرقةةرةات 

الدةاسية ثم لةسالاا للى الرةدير ثةم الروافقةة علياةا. يةتم تنمةيم الرةادة ةةع 

التةةم ت ةون أوسةع وةاصةلة. فةم بعةة  الرةادة العقائديةة للةى اتجةاد الرةادة 

الرواد اخالرى ي تم توفير كتب تحتوي على ةواد يشرتاا الرعلم ببساطة 

(. تةولم لسةتراتيجية تقةديم 2لل ي  دون الحاجة للى عرةي ةةواد جديةدة. 

التعلم التربية اسييةيةة االلتبةاد للةى العديةد ةةع الر ولةات. الر ةون اخو  

ئط الةةتعلم ي والوسةةائط الرسةةتخدةة  ةةم الةة ي يجةةب ةراعاتةةو ي و ةةو وسةةا

الوسةائط البشةةرية ي والوسةائط الر بوعةةة ي والوسةائط الررئيةةة والوسةةائط 

( تعري لستراتيجية لداةة الةتعلم التربيةة اسييةيةة علةى تعيةيع 3الرتعددة. 

دييقةةة باسةةتخدام تقنيةةات الرحاحةةرة. يحاةةا  40الرعلةةم لتقةةديم ةةةادة لرةةدة 

  لقةةي أ ةةداه الةةتعلم فةةم المةةم الةةتعلم فةةم الرعلةةم تعلةةم ال ةةي  ةةةع الةةي

الاصي. باسحافة للةى ذلةكي يع ةم الرعلةم أيًمةا ةااًةةا لحةافية لل ةي  
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للقيةةام باةةا الةةاةل الاصةةي الدةاسةةم.  ةة ا الواجةةب اسحةةافم  ةةو  يةةادة 

 دةجات ال الب.
 

 

 ال لرات الراتاتية  استراتيجية التعلمي التربية الدينية اسسيةية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Islamic religious education learning strategies that have been implemented 

at SMA IT Al-Farabi, on the one hand, have proven to be effective in teaching 
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students to become scholars who master science and have moral integrity, but on 

the other hand are still not able to become a source of motivation for students to 

show positive behavior. in daily life. 

This study aims to analyze the learning strategy of Islamic religious education at 

SMA IT Al-Farabi. To see how the strategy of PAI teachers in PAI learning in 

schools. This research focuses on 3 problems, namely: (1) strategies for 

organizing PAI learning content, 2) PAI learning delivery strategies, 3) PAI 

learning management strategies. 

This research uses a qualitative approach with the type of case study 

research. The data collection methods are interviews and documentation, which 

answer the problem of the emergence of learning strategies for Islamic religious 

education at SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. The informants in this study 

were PAI teachers. Wawaka curriculum, and students. 

The results of this study are 1). The strategy for organizing PAI learning 

content used is the teacher makes the material and syllabus then submitted to the 

principal and then approved. The organization of the material is made from 

doctrinal materials to the direction of materials that are broader and more detailed. 

In some other subjects, a book containing material has been provided which the 

teacher simply explains to students without having to make a new one. 2). The 

PAI learning delivery strategy pays attention to several components. The first 

component that must be considered is learning media, the media used are human-

based media, print-based media, visual-based media and multimedia-based media. 

3) PAI learning management strategy is setting the teacher to deliver material for 

40 minutes with lecture techniques. The teacher motivates student learning by 

conveying learning objectives in the midst of learning in class. In addition, the 

teacher also gives additional assignments for students to do outside the classroom. 

This additional assignment is to increase student grades. 

 

 

Keywords: Learning Strategy, Islamic Religious Education. 
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يَْرفَعِ هللاُ الَِّ يَع َءاَةنُوا ِةنُ ْم َوالَِّ يَع أُوتُوا اْلِعْلَم دََةَجاٍت َوهللاُ بَِرا تَْعَرلُوَن 

  اَلبِيرُ 

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

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  Dan Allah Maha teliti apa yang 

kamu kerjakan.” (Q.s. al-Mujadalah: 11)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1 Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Q.s. al-Mujadalah: 11 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Lembaga pendidikan salah satu lembaga yang baik sebagai sarana untuk 

mengimplementasikan serta mentransfer ilmu atau Pendidikan berupa kegiatan 

pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik supaya sesuatu yang tidak baik 

yang muncul akibat perubahan masa atau zaman yang tidak mungkin akan didapat 

atau ditanggung oleh peserta didik yang tertanam pada dirinya ketauhidan, 

keimanan serta akhlak hasanah yang kuat.2 

Di era globalisasi kemajuan industri salah satu dampak modernisasi, telah 

menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan spesialisasi secara tajam. 

Tuntutan tersebut pada giliranya akan menyeret masyarakat agar kultur kehidupan 

tertentu menyebabkan kehilangan pada hakekat kehidupanya maupun hubungan 

secara horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia lainya dalam 

kehidupan social serta menghilangkan atau menenggelamkan kebajikan kepada 

sesama dan kepada Allah S.W.T.3 

Tarbiyah didalam mengarungi kehidupan ini sesuatu yang sangat penting 

udan untuk memajukan serta perkembangan didalam suatu daerah bahkan bangsa 

ini bukan hanya didalam persaingan perekonomian dan lain-lain di masa 

globalisasi. Dalam mengembangkan suatu negara sangat memerlukan pendidikan, 

oleh karena itu pendidikan merupakan proses pembangunan kemajuan dalam segi 

kecerdasan mental, emosional dan sosial, sehingga lahirkan kemampuan dalam 

pekerjaan sempurna, pendidikan juga akan memperkembangkan sosial dan negara 

memberi kemajuan setiap bidang.4 

Kontradiktas sentral pengetahuan Pendidikan agama islam pada umumnya 

terjadi didalam sebuah Pendidikan. Pendidikan agama islam (PAI) di Lembaga 

Pendidikan atau sekolah  Pendidikan Agama Islam disekolah dipandang sebuah  

                                                        
2 Zakiyah daradjat, Membina nilai-nilai moral Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 

hal. 68 
3 Wahyuddin dkk, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. 

Grasindo 2009), hal. 2   
4 Winchai tansiri, Ideal Dalam Pendidikan, Teori Dan Praktek, (Bankkok: Samdala, 

2006), hal. 2 
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sebagai agen ilmu Pendidikan  agama islam (PAI), sementara itu ilmu 

pengetahuan lainya dipandang sebagai ilmu umum. Walhasil adalah  adalah 

kewajiban yang seorang pendidik yang sangat berat dalam mentransfer ilmu 

Pendidikan agama islam, bahkan seseorang sebagai penanggungjawab apabila 

terjadi hal-hal yang tidak cocok atau tidak pantasdengan doktri agama. Bertautan 

dengan rangkaian ketakwaan dan tingkah laku yang mulia maka yang harus 

dibedah adalah bagaimana fungsi pendidikan agama islam, sebagaimana 

dirumuskan dalam UU No. 22 tahun 2003 bahwa pendidikan keagamaan 

berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli 

ilmu agama.5 

Pendidikan atau pembelajaran agama islam adalah merupakan referensi 

bahan ulasan dari segala kurikulum disetiap jenjang Pendidikan, mulai dari 

sekolah taman kanak-kanak hingga sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan 

agama islam adalah merupakan sebuah materi pembelajaran yang harus diikuti 

bagi setiap peserta didik. Tantangan yang  yang ditemui dalam Pendidikan 

agama,  oleh pendidikan agama, secara khusus didalam Pendidikan agama islam 

itu sendiri sebagai materi pelajaran yang wajib serta bagaimana melaksanakan 

Pendidikan agama itu didalam mengajarkan mendidik siswa agar supaya 

mendapatkan kualitas keimana, serta ketakwaan yaitu akhlakul karimah. Maka 

dari itu mata pelajaran Pendidikan agama islam bukan sekedar memberikan 

ilmu pengetahuan tentang agama akan tetapi Dengan demikian materi pendidian 

agama bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama akan tetapi 

bagaimana kita menciptakan peserta didik berkepribadian supaya tertanam 

keimanan atau ketauhidan dan ketaqwaan yang baik sehingga didalam 

menjalankan kehidupanya didunia ini selalu tercermin akhlakul karimah. Di era 

globalisasi ini yang sangat urgen adalah bagaimana bentuk usaha yang wajib 

dilaksanakan oleh seorang pendidik yaitu guru Pendidikan agama islam untuk 

mengembangkan strategi pembelajaran agar mudah dipahami oleh peserta didik 

                                                        
5 Deny Saepul Hayat, Pembelajaran PAI Melalui Pendekatan Konstektual, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1997), hal.47 
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didalam materi yang diberikan baik didalam kelas maupun diluar kelas, selalu 

memotivasi peserta didik agar mengamalkan serta bisa mengaktualisasikan 

tingkah laku dan kepribadianya yang baik.6 

Sebagian besar strategi pembelajaran Pendidikan agama islam yang sudah 

berjalan lebih kepada hafalan, sehingga peserta didik sedikit kurang mengerti apa 

kegunaan serta manfaat dari materi yang sudah dipelajari didalam materi 

pembelajaran Pendidikan agama islam sehingga mengurangi minat peserta didik 

untuk terus melanjutkan pembelajaran pada materi Pendidikan agama islam. 

Memandang apa yang terjadi dilapangan, Sebagian besar strategi serta metode 

pembelajaran di madrasah-madrasah yang diterapkan oleh pendidik terkesan 

membosankan dengan kata lain menurunkan minat belajar siswa. Maka situasi 

seperti ini akan menyebabkan kompetisi belajar peserta didik. Untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan salah satu 

strategi pilihan untuk mempelajari Pendidikan agama islam yang baik sehingga 

bisa menggugah minat belajar peserta didik agar meningkatkan prestasi dan 

kreatifitas serta inovasinya. Pendidik yang professional adalah pendidik mampu 

melakukan tugas jabatanya secara mumpuni, baik secara konseptual maupun 

aplikatif, baik pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas, kemauan 

melakukan Kerjasama secara efektif dengan peserta didik, guru, orang tua dan 

masyarakat. Keberhasilan atau prestasi peserta didik tidak pernah luput dari 

seorang pendidik atau guru karen dalam dunia Pendidikan peran guru sangat 

penting didalam didalam mengembangjan segala potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik, guru merupakan sentral atau sumber kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu keberhasilan seorang gur didalam mendidik adalah memiliki strategi 

atau metode didalam pembelajaranya. Penentuan strategi dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang tepat dengan materi pembelajaran, situasi dan keahlian 

peserta didik akan mengakibatkan kegiatan belajar mengajar akan tercipta dengan 

baik. Strategi pembelajaran adalah komponen yang sangat penting didalam setiap 

kegiatan pembelajaran, dengan demikian implementasi strategi pembelajaran 

yaitu sebuah hal yang sangat penting pada setiap kegiatantidak terkecuali 

                                                        
6 Ibid., hal. 47 
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didalam pembelajara, implemntasi strategi yang tepat akan menghasilkan 

pembelajaran yang baik.7 

Fungsi strategi pembelajaran disetiap kegiatan pembelajaran yang 

maksimal akan membuahkan proses pembelajaran yang efektif, maksimalnya 

efektifitas proses pembelajaran maka semaksimal itu pula hasil yang akan 

didapatkan baik pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Adanya kurikulum 

yang dibuat dengan maksimal akan membuahkan banyaknya prestasi yang akan 

dicapai oleh peserta didik, apabila tidak didorong oleh strategi pembelajaran yang 

baik dan.8 

Proses kegiatan pembelajaran yang tidak memiliki onovasi dan kretifitas 

menurut peserta didik maka hal ini akan menyebabkan proses kegiatan 

pembelajaran kurang kondusif dan efektif. Tentu seperti ini hal yang akan 

menimbulkan kendala didalam proses menggapai indicator kegiatan pembelajaran. 

Strategi digunakan dan yang dilakukan oleh seorang guru harus sesuai 

dengan kondisi peserta didik. Kondisi lingkungan dan keprofesionalitas guru 

PAI berpengaruh terhadap strategi dan model pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan proses pembelajaran pendidikan agama islam (PAI) yang 

diterapkan kepada peserta didik. Strategi dan tekhnik akan mempengaruhi pada 

keinginan serta motivasi peserta didik agar melakukan proses pembelajaran.9 

Variable pemicu lain yang menyebabkan kurang berhasilnya berhasilnya 

pendidikan agam islam menurut Thowaf antara lain (1) pendekatan 

pembelajaran masih cendrung normatif, dalam arti pendidikan agam islam 

menyajikan norma-norma yang sering kali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, 

sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama yang hidup dalam 

keseharian, sehingga pelaksanaan pembelajaran cendrung monoton.10 

                                                        
7 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: 

Bumi Aksara), hal.2 
8 Zamroni, Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Bigaf Publising, 2000), hal.74 
9Piet A. Shaertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Suber Daya Manusia, Jakarta. PT. Renika Cipta 2000, h.1 
10 Siti Malika Thowaf, Strategi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Menyongsong Abad 

Ke 21, (Pendidikan Nilai vol.2), hal. 1 
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Maka peneliti menganggap penting, untuk melakukan penelitian yang 

berkenaan dengan strategi pembelajaran Pendidikan agama islam di sekolah 

menengah atas islam terpadu (SMA IT Al-Farabi) Pesawaran Lampung. sebagai 

tempat penelitian, SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung merupakan sekolah 

yang ber asrama yang menerapkan sistem pendidikan yang bertarap nasional. 

Lembaga ini adalah sekolah yang didirikan di bawah Yayasan Diniyyah Puteri 

Lampung yang bergerak didalam institusi Lembaga Pendidikan 1975 yang 

mengestapetkan fundament membangun bangsa Indonesia menuju lebih baik 

dan bermartabat dengan membangun dunia Pendidikan dan yang memiliki 

akhlak karimah untuk generasi di masa yang akan datang, dengan perpaduan 

sistem pemerintah setempat, 

Visi dan Misi SMA IT Al-Farabi adalah Terbentuknya generasi muslim 

yang memiliki spiritual tinggi, berakhlak mulia, berilmu, dan terampil.  

Misi Menyelenggarakan pendidikan yang bersifat terapan, Membangun 

Sumber Daya Manusia yang kompeten lahir dan batin sebagai usaha membentuk 

kaderisasi, Melaksanakan proses pendidikan yang efektif, efisien, dan 

menyenangkan, Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, Menciptakan 

lingkungan sekolah yang asri, indah, bersih dan nyaman bagi semua warganya.  

Kurikulum SMA IT Al-Farabi adalah kurikulum nasional yang di 

perkaya dan divariasi dengan muatan lokal yang menjadi ciri khusus. Kurikulum 

tersebut meliputi materi olimpiade sains, bahasa arab dan inggris. Sistem 

pembelajaran di SMA IT Al-Farabi menggunakan bahasa arab dan inggris di 

dalam materi tertentu dan sebagian guru yang merupakan guru-guru yang 

berpengalaman dari lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk 

mempersiapkan generasi yang memiliki akhlak yang mulia dan berilmu. 

Untuk melakukan kegiatan pembelajaran SMA IT Al-Farabi melakukan 

pembelajaran didalam kelas dan di luar kelas. SMA IT Al-Farabi memiliki sara 

prasarana yang memadai dan cukup mulai dari masjid, lab komputer, lab IPA, 

jaringan internet, perpustakaan cafetren dan trust mart ini semua untuk 

memenuhi kebutuhan para peserta didik, guru dan warga sekolah untuk 
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melancarkan proses kegiatan belajar mengajar sehingga tercapai tujuan yang 

diinginkan bisa terwujud dengan baik.  

SMA IT Al-Farabi adalah Lembaga Pendidikan yang bertarap nasional 

yang memiliki kurikulum Pendidikan agama islam yang bertujuan agar 

membentuk ketauhidan, keimanan serta akhlak karimah sebagaimana yang 

diajar oleh baginda nabi Muhammad SAW. 

 أَْكَرُي اْلُرْؤِةنِْيَع لِْيَرالًا أَْتًسنُُاْم اُللُقًا, َواِلَياُةُكْم اِليَاُةُكْم ِلنَِسائِِامْ 

“Kaum mu’min yang sempurna imanya adalah yang akhlaknya baik 

diantara mereka dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik 

kepada istri-istrinya’’. 

Latar belakang pendidikan SMA IT Al-Farabi bersipat heterogen. Peserta 

didik yang masuk ke SMA IT Al-Farabi yaitu dari lulusan SD/MI, SMP Negeri, 

Madrasah Tsanawiyah dan Pondok Pesantren. Akan tetapi mayoritas peserta 

didiknya masih banyak yang minim ilmu pengetahuan agama.  

Mayoritas peserta didik berasal dari peserta didik yang menengah keatas 

dan lebih tertarik kepada mata pelajaran yang bersipat pengetahuan (sains). Oleh 

karena itu,  

Peneliti akan memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan agama islam karena peneliti besar keinginan untuk 

mengetahui efektifitas dan kreatifitas implementasi atau pelaksanaan strategi 

pembelajaran Pendidikan agama islam di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung. 

The place atau obyek yang akan peneliti teliti ada di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung. yang akan saya teliti adalah SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung, yang terletak di kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Setelah 

melakukan wawancara dengan guru PAI yaitu Khoirul Abror. S.Pd.I mendapatkan 

kendala yaitu di SMA IT Al-Farabi ini ketertarikan didalam belajar kurang  

disekolah ini minat belajar yang kurang khusunya pada materi pelajaran 

Pendidikan agama islam. Hal ini terjadi dikarenakan guru belum ada yang 

menerapkan strategi yang bervariasi dan sempurna sehingga mengakibatkan 
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Ketika proses pembelajaran dikelas peserta didik ada yang tidak memperhatikan, 

tidak mencatat, ada yang tidak membawa buku, serta izin keluar masuk kelas 

dengan berbagai macam alas an dan ada juga yang ngobarl, bercanda sehingga 

hal-hal ini menghambat didalam proses pembelajaran saya didalam kelas dan 

menuntut saya melakukan terobosan didalam pelaksanaan pembelajaran,11 semua 

tingkah laku peserta didik tersebut diatas akan mengakibatkan pengelolaan 

didalam mengembangkan proses pembelajaran karena pendidik adalah penerus 

para nabi yang menjadi sentral serta sumber didalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran. Ciria tau tanda-tanda fenomena yang cukup menarik untuk 

dilakukan penelitian karena di era globalisasi ini banyak guru menggunakan 

strategi-strategi pembelajaran yang beraneka ram atau variative tidak lain untuk 

mencapai proses pembelajaran yang efektif, dan efesien.12 

Berdasarkan pemaparan di atas dan mengingat pentingnya pelaksanaan 

proses pembelajaran pendidikan agama islam yang sesuai dengan kemajuan 

perspektif pembelajaran dan kebutuhan peserta didik didalam menggapai 

indicator kompetisi yang telah ditetapkan, peneliti terpanggil untuk melakukan 

penelitian pada pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan agama islam yang 

dilakukan oleh SMA IT Al-Farabi sehingga peneliti mengambil judul : 

“Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA IT Al-

Farabi Pesawaran Lampung” 

 

B. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka focus penelitian ini adalah 

pada strategi pembelajaran Pendidikan agama islam (Pai) di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung. Dengan demikian focus dirumuskan pa sub focus sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan strategi pengorganisasian pembelajaran Pendidikan agama 

islam (PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

                                                        
11 Hasil Wawancara Dengan Guru PAI di SMA IT Al-Farbi. Selasa, 15 Oktober 2019 
12 Hasil survei di SMA IT Al-Farabi. Selasa, 18 Oktober 2019 
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2. Pelaksanaan strategi penyampaian pembelajaran Pendidikan agama islam 

(PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

3. Pelaksanaan strategi pengelolaan pembelajaran Pendidikan agama islam 

(PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari belakang masalah yang peneliti uraikan tersebut diatas, maka proses 

peneliti dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang timbul antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pengorganisasian pembelajaran 

Pendidikan agama islam (PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung.? 

2. Bagaimana pelaksanaan strategi penyampaian pembelajaran Pendidikan 

agama islam (PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung.? 

3. Bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan pembelajaran Pendidikan 

agama islam (PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung.? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang 

hendak dicapai oleh peneliti adalah: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi pengorganisasian 

pembelajaran Pendidikan Agam Islam (PAI) di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung. 

2. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi penyampaian pembelajaran 

Pendidikan Agam Islam (PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung. 

3. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi pengelolaan pembelajaran 

Pendidikan Agam Islam (PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:  

a. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai strategi pembelajaran pendidikan agama islam, 

serta juga, diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. 

b. Manfaat praktis  

1. Lembaga pendidikan (sekolah). 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif mengenai 

upaya guru pendidikan agama Islam dalam strategi pembelajaran PAI 

di SMA IT Al-Farabi Halangan Ratu Kabupaten Pesawaran Lampung. 

2. Bagi pemerintah/diknas. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi diknas, terkait 

dengan guru pendidikan agama Islam dalam strategi pembelajaran PAI. 

3. Bagi guru pendidikan agama Islam. 

Dapat digunakan sebagai bantuan untuk memaksimalkan proses 

pembelajaran waktu mengajar PAI. 

4. Pengembangan khazanah didalam dunia pendidikan. Dapat 

memberikan informasi tentang strategi pembelajaran PAI yang telah 

dilaksanakan dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

5. Bagi peneliti. 

6. Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan 

strategi pembelajaran PAI.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Kajian Tentang Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

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

activities designed to achieves a particular educational goald. Jadi dengan demikian 

startegi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan.13 Strategi 

berbeda dengan metode. Strategi menunjuk kepada perencanaan untuk mencapai 

sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

strategi.14 

Hamzah B. Uno mengartikanya strategi pembelajaran merupakan hal yang 

perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga jenis 

startegi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni 1) strategi 

pengorganisasian pembelajaran, 2) strategi penyampaian pembelajaran, 3) strategi 

pengelolaan pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran menekankan kepada 

media apa yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan apa yang 

dilakukan oleh siswa, dan bagaimana struktur pembelajaran. Strategi pengelolaan 

menekankan pada penjadwalan penggunaan setiap komponen strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian, termasuk juga membuat catatan 

kemajuan siswa.15 

 

Dick dan Carey mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen-

komponen dari suatu set materi termasuk aktifitas sebelum pembelajaran, dan 

partifasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan 

kegiatan selanjutnya.16 

Sedangkan menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan 

dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, 

                                                        
13 Martini Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas: Strategi Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran, (Jakarta: GP Press, 2009), hal. 135 
14 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2009), hal.187 
15 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 7 
16 Dick and Carey, Sistemic Desaign Intruction, (Gleinview: Illois Harper Collins 

Pubhliser, 2005), h. 7 
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peralatan dan bahan dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.17 

Ada dua hal yang patut kita cermati dari beberapa pengertian di atas, 

pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 

kekuatan dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah 

pencapaian tujuan dengan demikian langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan 

berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya 

pencapaian tujuan. 

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran yang menggunakan urutan kegiatan pembelajaran secara sistematis, 

memiliki potensi untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didik. 

 Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang 

dilakukan oleh pengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai ke 

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

untuk mencapai tujuan tertentu.18 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan dengan 

sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar. Untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, istilah strategi mula-mula 

dipakai dikalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang (operasi) 

terutama yang erat kaitanya dengan gerakan pasukan dan dalam navigasi didalam 

penanganan, pendapat strategi tersebut harus didahului oleh analisis kekuatan 

musuh dan sebagainya. Strategi itu akan dikembangkan dan dijabarkan lebih 

lanjut menjadi tindakan-tindakan nyata dalam medan pertempuran. 

Secara singkat dapatlah kita katakan bahwa “strategi atau teknik” 

merupakan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT: 

                                                        
17 Superman Atwi, Desain Intruksional. (Jakarta: PAU Universitas Terbuka, 1997), hal. 

157 
18 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya , 2008), hal. 9 
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ءُ  ْي ْم ِة  ِ ِد ََت ْع أ َي ِة بَ قْ ُ لَْع ي اٌة فَ اَّ ْم كُ ُوا َو ُ ات َة ُروا َو اَ يَع كَ  ِ لِنَّ الَّ

ْم  اُ ا لَ َة يمٌ َو َلِ ْم عَ َاٌ  أ اُ َ َك ل ئِ
ََٰ ُول ۗ   أ ِو  َدَىَٰ بِ ت ِو افْ لَ ا َو بً َْةِض ذَ َ اْخ

يعَ  اِصِر ْع لَ  ِة

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari 

siksa neraka. (Q.S. Ali Imron 191).19 

 

Dengan demikian mengandung pengertian bahwa strategi sangat erat 

kaitannya dengan lingkungan, terbentuknya strategi seseorang adalah diwarnai 

oleh lika liku kehidupan seseorang yang dilaluinya. Artinya bagaimana ia 

berfikir berhipotesis, dan menyikapi serta mencari solusi dari masalah-masalah 

yang timbul. 

Dari buku yang berjudul strategi belajar mengajar yang ditulis 

Muhaimin Strategi Pembelajaran adalah upaya pembelajarkan siswa untuk 

belajar, dan kegiatan ini akan mengakibatkan siswa mempelajari sesuatu 

dengan lebih efektif dan efisien.20 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ada 

empat strategi dasar yang dalam pembelajaran yang meliputi hal-hal berikut: 

a) Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik yang sebagaimana diharapkan. 

b) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c) Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 

oleh guru dalam menunaikan kegiatan pembelajaran. 

                                                        
19 Al-Qur’an dan Terjemahan, QS. Ali Imron: Ayat 191 
20 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996), hal.15 
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d) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria 

serta standart keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakukan proses pembelajaran. 

Teknologi secara substansif telah menjadi bagian integral dalam 

kehidupan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman baru. Sekalipun 

teknologi telah menyertai sisi kehidupan manusia. Misalnya dalam pembangunan 

piramida, candi, pembuatan api, dan sebagainya. Seiring perjalanan peradaban 

manusia yang terus bertambah. Teknologi yang dikembangkan dan digunakan 

oleh manusiapun terus bertambah, teknologi yang dikembangkan dan digunakan 

oleh manusiapun terus semakin canggih, teknologi hasil rekayasa seseorang insan 

merupakan unsur penting dalam berbagai aspek kehidupan, namun demikian, 

manusialah yang harus menendalikan proses kehidupan manusia, sesuai dengan 

karakteristik dan kondisi di mana suatu teknologi diterapkan. 21 

 

2. Tujuan Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan baik 

yang bersifat operasional maupun non operasional harus disertai dengan 

perencanaan yang memiliki strategi yang baik dan sesuai dengan sasaran. 

Sedangkan peran strategi dalam mengembangkan jiwa keagamaan peserta didik 

ini sangat diperlukan. Oleh karena itu dalam menyampaikan strategi yang baik 

dan mengena pada sasaran. Sebelum lebih jauh kita mengartikan strategi 

pembelajaran, terlebih dahulu akan menjelaskan tentang strategi. Kata 

“strategi” dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti, antara lain: 

a. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. 

b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuhdalam 

kondisi yang menguntungkan. 

c. Ilmu dan seni mengembangkan semua sumber daya bangsa untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. 

d. Tempat yang baik menurut siasat perang. 

                                                        
21 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 10 
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Sedangkan dalam’’ bahasa inggris, “strategi berarti ilmu siasat. Strategi 

merupakan hasil buah pikiran seseoramg terhadap analisis obyek disebabkan 

ada sesuatu yang ingin dicapai. 

Strategi Pembelajaran Secara bahasa “strategi” adalah ilmu siasat, tipu 

muslihat yang digunakan untuk mencapai maksud Secara istilah strategi dapat 

diartikan sebagai garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan Pada awalnya strategi sebenarnya berasal dari istilah yaitu 

usaha untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dan tujuan mencapai 

kemenangan atau kesukaan Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik untuk belajar. 

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 19 tahun 2005 pasal 19 bahwa 

proses pembelajaran pada satuanpendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipati aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik, serta psikologi peserta didik.22 

Adapun prinsip khusus dalam pengelolaan dan pengembangan strategi 

pembelajaran, sebagai berikut 

a. Interaktif Proses pembelajaran adalah proses interaksi baik antara guru 

dan siswa, antar siswa dan siswa, maupun antara siswa dan 

lingkungannya. Melalui proses ini, memungkinkan siswa akan 

berkembang baik mental maupun intelektual. 

b. Inspiratif Proses pembelajaran adalah proses yang inspiratif, yang 

memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. 

c. Menyenangkan Proses pembelajaran adalah proses yang dapat 

mengembangkan seluruh potensi siswa 

d. Menantang Proses pembelajaran adalah proses yang menantang siswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja 

otak secara maksimal. 

                                                        
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 
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e. Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. 

Suasana belajar yang diciptakan guru harus melibatkan siswa secara 

aktif, misalnya mengamati, bertanya dan mempertanyakan, 

menjelaskan, dan sebagainya. 

Belajar aktif tidak dapat terjadi tanpaadanya partisipasi siswa. Banyak 

cara untuk membuat proses pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dan 

mengasah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran aktif 

dalam memperoleh informasi, ketrampilan, dan sikap akan terjadi melalui suatu 

proses pencarian dari diri siswa. Siswa lebih dikondisikan dalam bentuk 

pencarian pada sebuah bentuk reaktif. Yakni, mencari jawaban terhadap 

pertanyaan yang dibuat oleh guru maupun yang ditentukan oleh mereka sendiri. 

Semua ini dapat terjadi ketika siswa diatur sedemikian rupa sehingga berbagai 

tugas dan kegiatan yang dilaksanakan mendorong mereka untuk berpikir, 

bekerja, dan merasa. Strategi pembelajaran berikut ini dapat digunakan oleh 

guru untuk dapat mengaktifkan siswa. Guru diharapkan mencari strategi lain 

yang dipandang lebih tepat. Pada dasarnya tidak ada strategi yang paling ideal. 

Setiap strategi mempunyai kelebihan dankekurangan. Hal ini sanga 

tbergantung pada tujuan yang hendak dicapai, pengguna strategi (guru), 

ketersediaan fasilitas, dan kondisi siswa. Pembelajaran Terbimbing (Guided 

Teaching) Dalam tehknik ini guru menanyakan satu atau lebih pertanyaan 

untuk membuka pengetahuan matapelajaran dan kemudian memilihnya 

kedalam kategori. Metode ini merupakan suatu perubahan dari metode ceramah 

secara langsung dan memungkinkan untuk mempelajari apa yang telah 

diketahui dan dipahami para peserta didik sebelum membuat poin-poin 

pengajaran. Metode ini sangat berguna ketika mengajarkan konsep abstrak. 

Menurut nauman strategi dasar dari setiap usaha meliputi empat 

masalah yaitu: 

1) Mendefinisakan dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian yang di harapkan dari siswa 

2) Memilih cara pendekatan belajar mengajar berdasarkan sapirasi dan 

pandangan hidup masyarakaat yang dianggap paling efektif dan tetap 

untuk mencapai sasaran 
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3) Memilih atau menentukan prosedur metode dan tehnik belajar mengajar 

yang dianggap paling efektif dan efisien sehingga dapat dijadikan 

pegangan oleh para guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya 

4) Menetapkan norma-norma batas minimal keberhasilan kriteria atau 

standar keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang 

dijadikan ukuran untuk memilih sejauh mana keberhasilan tugas yang 

telah dilaksanakan.23 

 

Melaksanakan atau menerapkan strategi belajar mengajar ada tiga hal 

pokok yang harus di perhatikan oleh guru yaitu: 

1) Tahap mengajar 

2) Menggunakan model atau pendekatan mengajar 

3) Penggunaan prinsip mengajar 

Selanjutnya tahapan mengajar dapat dilakukan melalui tiga 

tahapanterdiri atas pra intruksional, intruksional, dan penilaian dan tindak 

lanjut tahap intruksional, pada hakekatnya adalah menggunakan kembali 

tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya dan menumbuhkan 

kondisi belajar dalam hubunganya dengan hari ini, kemudian secara umum 

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut: 

1) Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus di capai 

2) Menuliskan pokok-pokok materi yang akan di bahas 

3) Membahas pokok materi yang telah ditulis 

4) Setiap pokok materi yang di bahas sebaiknya diberikan contoh-contoh 

kongkrit 

5) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap 

materi pokok yang sangat diperlukan 

6) Mengumpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi 

Adapun tahap evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk mengetahui 

tingkah keberhasilan intruksional. Dalam tahapan ini Richard aderson dalam 

Natawijaya mengajukan dua pendekata yaitu pendekatan yang beriorentasi 

pada guru dan pendekatan yang beriorentasi pada siswa, sementara itu bruce 

joyle mengemukakan empat kategori pendekatan yaitu: 

                                                        
23 Nauman Strategi Pembelajaran Dasar, (Jakarta) h. 123 
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1) Pendekatan ekspositeri atau model informasi 

2) Pendekatan inquiry atau discoveri dalam menggunakan pendekatan ini 

metode yang biasa diguanakan adalah komunikasi banyak arah, 

pendekatan ini cocok di gunakan untuk materi yang bersifat koknitif 

3) Pendekatan interaksi social 

4) Pendekatan tingkah laku 

Uraian tersebut tergambar, ada empat masalah pokok yang sangat 

penting yang dapat menjadikan pedoman dalam keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Spesipikasi dan kulifikasi perubahan tingkah laku 

yang bagaimana yang hendak dicapai dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan itu. Dengan kata lain, menentukan sasaran dari kegiatan belajar 

mengajar tersebut, sasaran ini harus dirumuskan secara jelas dan kongkret 

sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. 

1) Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat 

dan efektif untuk mencapai sasaran, bagaimana kita memandang suatu 

persoalan, konsep, pengertian dan teori apa yang kita gunakan dalam 

memecahkan suatu kasus akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai. 

2) Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan tekhnik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, metode atau tekhnik 

penyajian untuk memotivasi siswa agar mampu menerapkan 

pengetahuan dan pengalamnya untuk memecahkan masalah, berbeda 

dengan cara atau metode untuk mendorong para siswa untuk mampu 

berfikir dan memliki cukup keberanian untuk mengemukakan 

pendapatnya sendiri, perlu dipahami bahwa suatu metode mungkin 

hanya cocok dipakai untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menetapkan norma-norma atau criteria keberhasilan sehingga guru 

mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh 

mana keberhasilan tugas-tugas yang dilakukanya, karna suatu program baru bias 

diketahui keberhasilanya setelah dilakukan evaluasi. 
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3. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks pembelajaran, 

seperti yang diungkapkan oleh Nana Sudjana sebagai berikut: “strategi mengajar 

adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara 

efektif dan efisien.” Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses 

membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan 

bermakna bagi diri mereka, disamping itu, juga untuk mengembangkan 

pengalaman belajar dimana peserta didik dapat secara aktif menciptakan apa yang 

sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperoleh. Dan kegiatan ini akan 

mengakibatkan peserta didik mempelajari sesuatu dengan cara lebih efektif dan 

efisien.24 

Dengan demikian, Strategi Pembelajaran adalah perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Dari pengertian diatas, ada dua hal yang perlu dicermati, yaitu: pertama, 

strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. 

Kedua, strategi disussun untuk mencapai tujuan tertentu.25 

Adapun pengertian strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu 

set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan 

digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Komponen-

komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama meliputi: 

1) Kegiatan pendahuluan, 

2) Kegiatan penyajian 

3) dan penutup.26 

                                                        
24 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996), 157 
25 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, 103 
26 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 

2008), 186 
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Menurut Muhaimin, strategi pembelajaran pendidikan agama islam adalah 

suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu 

set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan 

digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Komponen-

komponen dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan penyajian dan penutup.27 

 

4. Penerapan Strategi Pembelajaran PAI 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam selain berorientasi pada masalah 

kognitif, tetapi lebih mengedepankan aspek nilai, baik nilai ketuhanan maupun 

kemanusiaan yang hendak ditumbuh kembangkan ke dalam diri peserta didik 

sehingga dapat melekat ke dalam dirinya dan menjadi kepribadiannya. 

Menurut Muhaimin ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran nilai, yaitu: 

1) Strategi Tradisional Yaitu pembelajaran nilai dengan jalan memberikan 

nasehat atau indoktrinasi. Strategi ini dilaksanakan dengan cara 

memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan yang 

kurang baik. Dengan strategi tersebut guru memiliki peran yang 

menentukan, sedangkan siswa tinggal menerima kebenaran dan kebaikan 

yang disampaikan oleh guru. Penerapan Strategi tersebut akan menjadikan 

peserta didik hanya mengetahui atau menhafal jenis-jenis nilai tertentu dan 

belum tentu melaksanakannya. Karena itu tekanan strategi ini lebih 

bersifat kognitif. 

2) Pembelajaran nilai dengan Strategi Bebas yang merupakan kebalikan 

dari strategi tradisional. Dalam penerapannya guru memberikan kebebasan 

kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang 

akan diambilnya. Dengan demikian peserta didik memiliki kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk memilih dan menentukan nilai pilihannya, dan 

peran peserta didik dan guru sama-sama terlibat secara aktif. Kelemahan 

                                                        
27 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996), hal. 103 
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metode ini peserta didik belum tentu mampu memilih nilai mana yang 

baik atau buruk bagi dirinya sehingga masih sangat diperlukan bimbingan 

dari pendidik untuk memilih nilai yang terbaik. 

3) Pembelajaran nilai dengan Strategi Reflektif yaitu dengan 

menggunakan pendekatan teoretik ke pendekatan empirik dengan 

mengaitkan teori dengan pengalaman. Dalam penerapan strategi ini 

dituntut adanya konsistensi dalam penerapan teori dengan pengalaman 

peserta didik. Strategi ini lebih relevan dengan tuntutan perkembangan 

berpikir peserta didik dan tujuan pembelajaran nilai untuk menumbuhkan 

kesadaran rasional terhadap suatu nilai tertentu. 

4) Pembelajaran nilai dengan Strategi trasinternal yaitu membelajarkan 

nilai dengan melakukan tranformasi nilai, transaksi nilai dan 

trasinternalisasi. Dalam penerapan strategi ini guru dan peserta didik 

terlibat dalam komunilasi aktif baik secara verbal maupun batin 

(kepribadian). Guru berperan sebagai penyaji informasi, pemberi contoh 

atau teladan, serta sumber nilai yang melekat dalam pribadinya yang 

direspon oleh peserta didik dan mempolakan dalam kepribadiannya. 

Selanjutnya beberapa metode pembelajaran PAI yang bisa diterapkan 

dalam pengembangan pembelajaran PAI. Menurut konsep metode pengajaran 

yang ditawarkan oleh Ibnu Sina berpendapat bahwa penyampaian materi 

pembelajaran pada anak harus disesuaikan denga sifat dari materi pelajaran 

tersebut, sehingga antara metode dengan materi yang diajarkan tidak akan 

kehilangan daya relevansinya. Ada beberapa metode pembelajaran yang 

ditawarkan oleh Ibnu Sina antara lain adalah metode talqin (Sekarang dikenal 

dengan metode tutor sebaya), metode demonstrasi, pembiasaan dan teladan, 

diskusi dan penugasan. 

a) Metode Tutor teman sebaya biasanya digunakan dalam pembelajaran al 

Qur’an, yaitu dengan cara menugaskan peserta didik yang pintar untuk 

membimbing teman-temannya yang masih tertinggal. 

b) Metode Demonstrasi menurut Ibnu Sina, dapat digunakan dalam 

pembelaran menulis. Menurutnya dengan metode tersebut seorang guru 
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mencontohkan terlebih dahulu tulisan huruf hijaiyah kepada peserta 

didik dilajutkan denga pengucapan huruf-huruf tersebut kemudian di 

tirukan oleh peserta didik. Untuk pembelajaran masa sekarang, metode 

ini bisa diterapkan pada materi pembelajaran yang berorientasi pada 

ranah psikomotor seperti pembelajaran wudhu atau shalat dan lain-lain. 

c) Metode pembiasaan dan teladan adalah salah satu metode yang paling 

efektif diterapkan pada pengajaran akhlak dengan dilakukan 

pembiasaan dan teladan yang disesuaikan dengan perkembangan jiwa 

peserta didik.  

 Penerapan metode Diskusi dilakukan dengan cara penyajian pelajaran 

yang berupa pengetahuan yang bersifat rasional dan teoritis. Metode ini 

kemudian berkembang pesat pada sekarang ini. 

 

5. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Sterategi pengorganisasian isi pengajaran disebut oleh reigeluth, 

bunderson dan Merril sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. Uno, sebagai struktur 

strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan (sequecing), dan 

mensintesis (synthesizing) fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang berkaitan. 

Sequecing mengacu pada pembuatan urutan penyajian isi bidang studi, dan 

syinthesizing mengacu pada upaya untuk menunjukkan kepada siswa keterkaitan 

fakta, konsep prosedur, atau konsep yang terkandung dalam suatu bidang studi.28 

Pengorganisasian pembelajaran secara khusus, merupakan fase yang amat 

penting dalam rancangan pembelajaran. Syinthesizing akan membuat topik-topik 

dalam suatu bidang studi menjadi lebih bermakna bagi siswa, yaitu dengan 

menunjukkan bagaimana topik-topik itu terkait dengan keseluruhan dalam bidang 

studi. Kebermaknaan ini akan menyebabkan siswa memiliki retensi yang lebih 

baik dan lebih lama terhadap topik-topik yang dipelajarai. Sequencing atau 

penataan urutan, juga penting karena amat diperlukan dalam membuat sintesis. 

Sintesis yang efektif hanya dapat dibuat bila isi ditata dengan cara tertentu, dan 

                                                        
28 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 28 
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yang paling penting, karena pada hakekatnya, semua isi bidang studi memiliki 

prasyarat belajar. 

Menurut pendapat Sumon Amornwiwat bahwa strategi pengorganisasian 

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

1. Hubungan dan interaksi yang terjadi diantara guru dengan peserta didik, 

peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan lingkungan, dan 

guru peserta didik dan lingkungan. 

2. Hubungan dan interaksi itu, lahirkan pembelajaran dan pengalaman yang 

baru 

3. Peserta didik mendapakan pengalaman baru yang dapat digunakan.29 

Strategi pengorganisasian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro adalah strategi mengacu kepada 

metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar satu konsep, atau 

prosedur atau prinsip. Sedangkan strategi makro adalah strategi yang mengacu 

kepada metode untuk mengorganisasikan isi pembelajaran yang melibatkan lebih 

dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. 

Strategi makro adalah berurusan dengan bagaimana memilih, menata 

urusan, membuat sintesis atau rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. 

Pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada 

penetapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Penataan 

urusan isi mengacu pada keputusan untuk menata dalam urutan tertentu konsep 

yang akan diajarkan. Pembuatan sintesis atau prinsip. Pembuatan rangkuman 

mengacu kepada  keputusan tentang bagaimana cara bagaiman melakukan 

tinjauan ulang serta kaitan yang sudah diajarkan.30 

Dan dalam pendapat Prof. Muhaimin, ada empat macam struktur prilaku 

yang dihasilkan dari analisis pembelajaran yaitu:31 

 

 

                                                        
29 Sumon Amornwiwat, Sombat Kong Karn Sek-Sa Thai, (Bangkkok: Chulalongkorn,  
30 Separtemen Pendidikan RI, Strategi Pembelajaran, hal. 4-5 
31 Muhaimin, Dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), hal. 

110-111 
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1. Struktur Hierarchic 

Struktur prilaku hierarchic adalah kedudukan dua pelaku yang menunjukan 

bahwa salah satu prilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang 

lain. Misalnya prilaku B hanya dapat di pelajari jika tela dapat melakukan perilaku 

A. Kedudukan prilaku A dan B disebur hierarchic. 

2. Struktur Prosedural 

Struktur prilaku prosedural adalah kedudukan beberapa prilaku yang 

menunjukan satu seri urutan penampilan prilaku, tetapi tidak ada yang menjadi 

prilaku prasyarat untuk yang lain. Walaupun prilaku khusus itu harus dilakukan 

berurutan untuk dapat melakukan suatu prilaku umum itu dapat di pelajari secara 

terpisah. 

3. Struktur Pengelompokkan 

Dalam struktur pengelompokkan, terdapat prilaku-prilaku khusus yang 

tidak mempunyai prilaku ketergantungan antara satu dengan yang lain, walaupun 

semuanya berhubungan sehingga garis penghubungan antara prilaku khusus satu 

dan yang lain tidak diperlukan. 

4. Struktur Kombinasi 

Suatu prilaku umum jika di uraikan menjadi khusus sebagian tersebut akan 

terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarchic, prosedural, dan 

pengelompokkan. 

Cara-cara pengorganisasian isi tersebut di dasarkan atas pertimbangan 

karakteristik peserta didik, kendala serta pengalaman guru dalam kegiatan 

pembelajaran dan sebagainya. 

Untuk selanjutnya tahap mengajar dapat dilakukan melalui tiga tahapan 

terdiri atas pra intruksional, intruksional dan penilaian dan tindak lanjut. Tahap 

intruksional, pada hakekatnya adalah menggunakan kembali tahapan siswa 

terhadap bahan yang telah diterimanya dan menumbuhkan kondisi belajar dalam 

hubunganya dengan hari ini. Tahap intruksional, secara umum kegiatan yang 

dilakukan pada tahap sebagai berikut: 
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1) Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

2) Menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas 

3) Membahas pokok materi yang sudah ditulis 

4) Setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang 

konkrit 

5) Penggunaan alat bantu pembelajar untuk memperjelas pembahasan setiap 

materi pokok yang sangat diperlukan 

6) Mengumpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.32 

Adapun tahap evaluasi lain dan tindak lanjut yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan intruksional. Dalam tahapan ini Richard 

Anderson mengajukan dua pendekatan yang berorientase pada guru dan 

pendekatan yang berotientasikan pada siswa.33 

Sementara itu, Bruce Joyle sebagaimana yang dikutip oleh Nata wijaya 

mengemukakan empat kategori pendekatan yaitu: 

a) Pendekatan ekspositori atau model informasi 

b) Pendekatan inquiry/discovery dalam pendekatan ini metode yang bisa 

digunakan yaitu komunikasi banyak arah. Pendekatan ini cocok digunakan 

untuk materi yang bersifat kognitif. 

c) Pendekatan interaksi sosial 

d) Pendekatan tingkah laku.34 

 

6. Strategi Penyampaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Strategi penyampaian (delivery strategy) adalah cara-cara yang dipakai 

untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik, dan sekaligus untuk 

menerima dan merespon masukan-masukan dari peserta didik.35 Dengan 

demikian, strategi ini juga dapat disebut sebagai strategi untuk melaksanakan 

                                                        
32 Indrawan, Analisis Pendidikan di Indonesia Suatu Tinjauan Atas Kebijakan 

Pemerintah Terhadap Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). hal. 165 
33 Natawijaya Kusuma, Strategi Belajar Mengajar Membangun Kerangka Pikir Peserta 

Didik, (Bandung: Padjajaran Press, 1995). hal. 54 
34 Ibid, hal. 55 
35 Suharyono dkk, Strategi Belajar Mengajar I, (Semarang: Semarang Press, 1991). hal. 

38 
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proses pembelajaran. Gagne dan Briggs menyebut strategi ini dengan deliveri 

system, yang didefinisikan sebagai “the total of all components necessary to make 

an intructional system operate as intended” 

Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam mempreskripsiakn 

strategi penyampaian yaitu sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat 

dimuati pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik, baik berupa 

orang, alat, ataupun bahan. 

2) Interaksi siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh 

siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar. 

3) Bentuk (struktur) belajar mengajar media adalah komponen strategi 

penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa belajar 

dalam kelompok besar, kelompok kecil, perseorangan ataukah belajara 

mandiri.36 

Bentuk belajar mengajar adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa belajar dalam kelompok besar, 

kelompok kecil, perseorangan, ataukah mandiri. 

1) Media Pembelajaran 

Menurut pendapat Martin dan Briggs yang dikutip oleh Nyoman S. 

Degeg dalam buku teori pembelajaran 1 taksonomi variable 1 mengemukakan 

bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dengan si-belajar. Ini bisa berupa perangkat keras, seperti 

komputer, televise, proyektor, dan perangkat lunak yang digunakan pada 

perangkat-perangkat keras itu. Dengan menggunakan batasan Martin dan Briggs, 

guru juga termasuk media pembelajaran sehingga merupakan bagian dari kajian 

strategi penyampaian.37 

Sekurang-kurangnya ada empat cara dalam mengklasifikasi media 

pembelajaran untuk keperluan strategi penyampaian: 

                                                        
36 Fuad Ikhsan Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2003). hal. 

175 
37 Nyoman S.Degeng, Teori Pembelajaran, hal.151-152 
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a. Tingkat kecermatan representasi 

b. Tingkat interaktif yang mampu ditimbulkan 

c. Tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya 

d. Tingkat motivasi yang mampu ditimbulkannya. 

Tingkat kecermatan representasi suatu media bisa diletakkan dalam suatu 

garis kontinum, seperti benda konkrit, media pandang-dengar, deperti film 

bersuara, media pandang, seperti gambar atau diagram. Media dengar seperti 

rekaman suara dan simbul-simbul tertulis. Bagaimanapun juga kntinum ini bisa 

bervariasi untuk suatu pembelajaran. Misalnya, pembelajaran untuk suatu berbeda 

menurut tingkat kecermatan representasinya. Menurut pendapat Bruner yang 

dikutip oleh Nyoman S.Degeg dalam buku teori pembelajaran 1 taksonomi 

variable 1dalam pengembangan teori pembelajarannya, mengemukakan bahwa 

suatu pembelajaran harus bergerak dari pengalaman langsung. Banyak siswa telah 

melihat berbagai aspek bagaimana cara pengaspalan jalan raya. Mereka melihat 

banyak kendaraan pengangkut bahan, seperti batu dan pasir. Mereka juga telah 

melihat cara menata batu, serta ukurannya. Mereka melihat bagaimana cara 

membakar aspal dan menuangkannya ke atas batu yang telah ditata. Mereka juga 

melihat alat-alat besar lainnya, seperti bagaimana silinder bekerja.38 

Bagaimanapun juga, mereka sering mendapat pengalaman ini secara 

terpisah-pisah. Di suatu tempat siswa melihat bagaimana menata batu dan di 

tempat lain mereka melihat bagaimana membakar aspal, dan seterusnya. 

Bagaimanapun juga, mereka perlu memiliki pengalaman yang terintegrasi yang 

menggambarkan bagaimana cara pembangunan sebuah jalan raya. Media film 

tentang pembuatan jalan raya akan dapat mengintegrasikan semua tahap ini 

sehingga pengalaman-pengalaman siswa yang terpisah-pisah tadi terintegrasi ke 

dalam suatu abstraksi yang bermakna.39 

Tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan oleh suatu media juga dapat 

dibentangkan dalam suatu kontinum, tetapi titik-titik dalam kontinum ini 

ditunjukkan oleh jenis media yang berbeda: komputer, guru, buku kerja, buku 

                                                        
38 Ibid, hal. 58 
39 Ibid. hal. 155 
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teks/rekaman, dan siran radio/televise. Media-media ini juga mempunyai 

kemampuan menyajikan berbagai media yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Misalnya, guru dapat menyajikan semua media dari benda konkrit sampai simbul-

simbul verbal. Buku kerja dapat menyajikan gambar, diagram, serta simbul-

simbul tertulis.Juga dimungkinkan untuk menggunakan media secara 

terkombinasi, seperti buku kerja dengan film atau benda konkrit bila sedang 

bekerja di lab atau, buku kerja dikombinasi dengan bukuteks atau siaran 

radio.Atau juga konkrit.Kombinasi-kombinasi lainpun dapat diciptakan untuk 

keperluan suatu pembelajaran. 

Tingkat kemampuan khusus yang dimliki oleh suatu media juga dapat 

dipakai untuk mempreskripsikan strategi penyampaian.Tiap media dari berbagai 

media yang telah dibicarakan diatas, baik dari kontinum tingkat kecermatan 

maupun tingkat interaktifnya, dapat diidentifikasi karakteristik khusus yang 

dimilikinya. Karakteristik khusus yang dimaksud adalah kemampuannya dalam 

menyajikan sesuatu yang tidak dapat disajikan oleh media lain. Media-media 

yang mempunyai kemampuan khusus inilah yang amat berpengaruh dalam 

menetapkan strategi penyampaian.40 

Kemampuan-kemampuan khusus suatu media bisa dilihat dari 

kecepatannya dalam menyajikan sesuatu, seperti film tentang pembangunan jalan 

raya akan lebih tepat memberi gambaran tentang bagaimana tahapan pembuatan 

jalan raya, dibandingkan dengan mengamati langsung ke lokasi yang memakan 

waktu lama sampai jalan itu selesai. Kemampuan simulative, seperti dalam 

simulator terbang yang memungkinkan seorang pilot dapat mendaratkan sebuah 

pesawat sepuluh kali dalam satu jam tanpa harus lepas landas lagi setiap kali akan 

mengambil posisi mendarat berikutnya.41 Kemampuan-kemampuan khusus juga 

sering dimiliki oleh media–media yang tingkat kecermatan representasinya 

rendah. Media rekaman, umpamanya, tidak terikat oleh waktu dan ruang. Media 

ini tingkat kecermatannya rendah, tetapi ia memiliki kemampuan khusus untuk 

menyajikan sesuatu yang sudah berlalu dan tak dapat diulangi. 

                                                        
40 Ahmad Jaya,  Peningkatan Pengelolaan Sumber Manusia, (Gunung Agung, 1999), hal. 

68 
41 Ibid. hal. 159 
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Tingkat pengaruh motivasional yang dimiliki suatu media juga penting 

artinya untuk keperluan mempreskripsikan strategi penyampaian. Namun perlu 

dicatat bahwa pengaruh motivasionala ini sering kali amat bervariasi sejalan 

dengan perbedaan perseorangan diantara si-belajar. Umpamanya, seorang guru, 

sebagai media belajar, dapat bertindak sebagai motivator bagi seorang siswa, 

tetapi pada saat yang sama ia justru menghancurkan motivasi belajar siswa yang 

lain. 

Suatu media pembelajaran bisa memberi pengaruh motivasional yang 

berbeda.Perbedaan ini lebih banyak dapat dikaitkan dengan perbedaan 

karakteristik si-belajar. Makin dekat kesamaan karakteristik si-belajar dengan 

media yang dipakai maka makin tinggi pengaruh motivasional yang bisa 

ditimbulkan oleh media itu. 

Disamping interaksinya dengan karakteristik si-belajar, media juga dapat 

berinteraksi dengan tipe isi. Tipe isi konsep lebih tepat didekati dengan media 

benda konkrit, atau gambar serta diagram, sedangkan untuk tipe isi procedural, 

film bersuara yang menunjukkan prosedur- prosedur yang sedang dipelajari akan 

dapat menimbulkan pengaruh motivasional yang tinggi.42 

2) Interaksi Si-belajar dengan Media Bentuk interaksi antara si-belajar 

dengan media merupakan komponen penting kedua untuk mempreskripsikan 

strategi penyampaian. Komponen ini penting karena uraian mengenai strategi 

penyampaian tidaklah lengkap tanpa memberi gambaan tentang pengaruh apa 

yang dapat ditimbulkan oleh suatu media pada kegiatan belajar siswa. Itulah 

sebabnya komponen ini lebih menaruh perhatian pada kajian mengenai kegiatan 

belajar apa yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana perananmedia untuk 

merancang kegiatan-kegiatann itu.  

Kegiatan belajar yang dapat dilakukan seorang siswa untuk mencapai 

tujuan khusus yang telah ditetapkan banyak sekali ragamnya. Mulai dari kegiatan 

yang paling dasar, seperti membaca, mendengarkan, menulis, sampai 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dasar tersebut, seperti mengerjakan tugas, 

sajian kelas, membuat laporan diskusi dan seterusnya. 

                                                        
42 Nyoman S.Degeng, Teori Pembelajaran, hal.155-156 
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Tersedianya media penting sekali untuk merangsang kegiatan belajar 

siswa. Kehadiran guru, untuk mengarahkan kegiatan belaja, bukuteks, sebagai 

sumber informasi; proyektor, untuk menampilkan film; dan media-media lain, 

amat diperlukan untuk merangsang kegiatan belajar siswa. Interaksi antara siswa 

dengan.43 

Media inilah yang sebenarnya merupakan wujud nyata dari tindak belajar. 

Hal belajar terjadi dalam diri siswa ketika mereka berinteraksi dengan media dan 

karena itu, tanpa media, belajar tidak akan pernah terjadi. 

3) Bentuk Belajar-mengajar 

Cara-cara untuk menyampaikan pembeajaran ini lebih mengacu kepada 

komponen yang kedua dan ketiga dari strategi penyampaian. Penyampaian 

pembelajaran melalui ceramah, misalnya, menuntut penggunaan media guru, dan 

dapat diselenggarakan dalam kelas besar. Kegiatan belajar yang dilakkan siswa 

sering kali lebih banyak tergantung pada rangsangan guru.  

Penyampaian pembelajaran dalam kelas besar menuntut penggunaan jenis 

media yang berbeda dari kelas kecil. Demikian juga untuk pembelajaran 

perseorangan dan table belajar mandiri. Tidak ada preskripsi baku mengenai mana 

dari ketiga komponen strategi penyampaian ini yang harus ditetapkan lebih dulu. 

Mediakah? Atau, kegiatan belajar siswakah? Ataukah bentuk belajar-mengajar. 

Pemilihan pada salah satu dari ketiga komponen ini tidak bisa berdiri 

sendiri.Ketiganya harus dipertimbangkan secara serentak, dan titik awalnya dapat 

dimulai dari salah satu komponen. 

Bila pemilihan dimulai dari media pembelajaran, maka bentuk belajar 

mengajar harus disesuaikan dengan media yang telah ditetapkan, dan akhirnya 

kegiatan belajar siswapun harus dijabarkan dari kedua komponen 

ini.Umpamanya, keputusan untuk menggunakan media film dalam menjelaskan 

prosedur pembangunan sebuah jalan raya, harus diikuti dengan pemilihan kelas 

besar, dan kegiatan belajar seperti mencatat tahapan procedural yang dilewati, 

mengamati cara pengaspalan dan seterusnya. 

                                                        
43 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah. (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), hal. 
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Tidak mungkin seorang perancang pembelajaran akan memilih suatu 

media yang tidak tersedia, atau memilih kelas besar padahal tidak ada ruangan 

yang dapat menampung jumlah siswa. Atau, menetapkan kegiatan penelitian 

laboraturium padahal laboraturium itu sendiri tidak ada. Jadi, kendala 

pembelajaran harus benar-benar di identifikasi lebih dulu sebelum memilih 

suatu strategi pembelajaran. 

Berikut hubungan antara media pembelajaran, kegiatan belajar dan bentuk 

dari belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan: I.I 

Hubungan Komponen Dalam Strategi Penyampaian Pembelajaran 

 

7. Strategi Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Strategi pengelolaan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau 

komponen strategi tepat dipakai dalam situasi pembelajaran. Pengelolaan 

pembelajaran berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara peserta didik 

dengan strategi-strategi pembelajaran lainnya, yaitu strategi pengorganisasian dan 

strategi penyampaian pembelajaran. 

Menurut pendapat Reigeluth dan Merril yang dikutip oleh Nyoman 

S.Degeg dalam buku taksonomi 1 mengemukakan paling tidak ada empat hal 

yang menjadi urusan strategi pengelolaan, yaitu: 

 

 

Media 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Bentuk 

Belajar 

Mengajar 
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1) Penjadualan penggunaan strategi pembelajaran 

2) Pembuatan catatan kemajuan belajar siswa 

3) Pengelolaan motivasional. 

Dalam buku ini ditambah satu aspek, yaitu: 

4) Kontrol belajar.44 

a) Penjadualan 

Penjadualan penggunaan suatu strategi atau komponen suatu strategi, baik 

itu strategi untuk pengorganisasian pembelajaran maupun strategi penyampaian 

pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan pembelajaran. 

Penjadualan strategi pengorganisasian pembelajaran biasanya mencakup 

pertanyaan kapan dan berapa lama seorang siswa menggunakan setiap komponen 

strategi pengorganisasian, sedangkan penjadualan strategi penyampaian biasanya 

melibatkan keputusan, seperti kapan dan untuk berapa lama seorang siswa 

menggunakan suatu jenis media. 

Keputusan menggunakan strategi pengorganisasian makro, umpamanya 

harus disertai sertifikasi yang jelas apakah semua komponen strategi ini akan 

dilibatkan. Apakah perlu menggunakan pengetahua analogis untuk memperjelas 

ide yang sedang dibicarakan? Bila ya pengetahuan analogis. Apa yang dipakai? 

Berapa kali sebaiknya di sampaikan? Demikian pula, pertanyaan-pertanyaan lain, 

seperti kapan dan berapa kali sebaiknya rangkuman diberikan? Kapan dan berapa 

kali sebaiknya pensintensis diberikan? Demikian juga halnya dengan pengaktif 

stategi kognitif, dan komponen-komponen strategi makro lainnya.45 

 Apabila diputuskan menggunakan strategi pengorganisasian mikro, maka 

pertanyaan-pertanyaan senada yang menjadi urusan strategi pengelolaan juga 

sapat dimunculkan. Dalam strategi pembentukan konsep, pertanyaan-pertanyaan 

yang terkait dengan strategi pengelolaaan adalah kapan dan berapa pertanyaan 

yang perlu diajukan kepada siswa dalam tahap identifikasi contoh-contoh 

konsep? Berapa contoh positif dan contoh negative yang sebaiknya ditunjukkan? 

Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan strategi 

                                                        
44 Nyoman S.Degeng, Teori Pembelajaran, hal.162-163 
45 Ibid., hal. 164 
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pengorganisasian pembelajaran yang perlu dikelola agar setiap siswa dapat 

mencapai kemajuan sesuai dengan kemampuannya.46 

Demikian pula halnya dengan keputusan menggunakan strategi 

penyampaian. Kapan suatu jenis media tepat dipakai, dan apakah untuk semua 

siswa, ataukah hanya untuk siswa dengan karakteristik tertentu? Umpamanya, 

kapan lab bahasa dipandang sebagai media yang paling membantu dalam 

belajar bahasa Inggris? Apakah keuntungan yang sama akan diperoleh oleh 

semua siswa? Apakah buku teks juga perlu di pakai ketika siswa belajar di 

lab? Bila ya, berapa lama siswa harus menyelesaikan buku teks itu? Demikian 

juga, berapa lama setiap siswa belajar di lab? Semua pertanyaan ini tercakup 

kajian strategi pengelolaan yaitu yang berhubungan dengan penataan interaksi 

antara siswa, baik secara perseorangan maupun kelompok, dengan media 

pembelajaran.47 

Pengelolaan besar kelompok untk suatu situasi pembelajaran juga perlu 

dilakukan. Kapan siswa perlu pemebelajaran juga peerlu dilakukan. Kapan siswa 

perlu belajar dalam kelompok besar dengan media apa dan berapa lama? Berapa 

lama seorang siswa sebaiknya bekerja secara perseorangan di lab atau 

perpustakaan? Kapan dan berpa lama diskusi tentang suatu pokok masalah perlu 

dilakukan, dimana, dan siapa yang perlu terlibat secara aktif? 

b) Pembuatan Catatan Kemajuan Belajar Siswa 

Pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa penting sekali bagi 

keperluan pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan strategi 

pengelolaan.Ini didasarkan pada informasi yang lengkap mengenai kemajuan 

belajar siswa. Keputusan memilih dan menggunakan suatu komponen strategi 

pengorganisasian juga sebaiknya didasarkan pada kemajuan belajar siswa.48 

Apakah suatu analogi memang benar diperlukan untuk menambah pemahaman 

siswa tentang suatu konsep, atau prosedur, atau prinsip? Bila menggunakan 

                                                        
46 Suryosubroto, Proses Belajar di Sekolah, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hal. 118 
47 Ibid., hal. 165 
48 Anitah Sri, Materi Pokok Strategi Pembelajaran SD, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2007). hal. 6 
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pengorganisasian dengan hirarkhi belajar, keputusan yang tepat mengenai unsur-

unsur mana saja yang ada dalam hirarkhi yang perlu diajarkan, apabila ada 

catatan yang lengkap mengenai kemajuan belajar siswa. Catatan tentang 

kemajuan belajar siswa juga diperlukan untuk mengambil keputusan mengenai 

perlu tidaknya siswa tertentu diberikan strategi motivasional lanjutan.Setelah 

melewti kegiatan belajar tertentu, sering kali ada siswa yang belum mencapai 

penguasaan minimal. Bagaimanapun juga, siswa ini perlu diberi dorongan 

tambahan untuk mengulangi lagi apa yang telah dipelajarinya. 

Kemajuan belajar siswa biasanya juga dapat digunakan untuk menaksir 

keefektifan suatu strategi pembelajaran.Catatan tentang kemajuan belajar siswa 

ini dapat digunakan sebagai informasi untuk bmengambil  keputusan perlu 

tidaknya ada  perbaikan strategi pembelajaran (strategi pengorganisasian, strategi 

penyampaian, dan strategi pengelolaan). Taksiran yang tepat akan amat membantu 

pemilihan strategi pembelajaran yang optimal. 

c) Pengelolaan Motivasional 

Variabel ini juga merupakan bagian yang amat penting dari pengelolaan 

interaksi siswa dengan pembelajaran. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Sebagian besar bidang studi sebenarnya memiliki daya 

tarik untuk dipelajari, namun pembelajaran gagal menggunakannya sebagai alat 

motivasional.Akibatnya, bidang studi kehilangan daya tariknya, dan yang tinggal 

hanya kumpulan fakta, konsep, prosedur, atau prinsip yang tak bermakna.49 

Ada komponen-komponen strategi pembelajaran variabel motivasional 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar suatu bidang studi. 

Penggunaan yang sesuai dengan karakteristik si-belajar dihipotesiskan memiliki 

pengaruh motivasional yang tinggi pada belajar siswa. Khususnya, penggunaan 

model elaborasi untuk menata urutan pembelajaran menurut Reigeluth yang 

dikutip oleh Nyoman dalam buku taksonomi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan 

motivasi, yaitu dengan cara menempatkan semua isi yang dipelajari dalam 

konteks yang bermakna. Memang harus diakui bahwa strategi motivasional tidak 

terbatas hanya pada hal itu.Pengetahuan analogis, umpamanya, tidak hanya 

                                                        
49 Ibid. hal. 7 
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berfungsi untuk memperjelas isi yang dipelajari tetapi juga dapat menimbulkan 

pengaruh motivasional.50 

Peran strategi penyampaian untuk meningkatkan motivasi belajar jauh 

lebih nyata dari strategi pengorganisasian.Pemilihan suatu media pembelajaran 

secara langsung dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Demikian pula halnya dengan pemilihan jenis kegiatan belajaryang sesuai 

dengan karakteristik perseorangan siswa, dan pengelompokan belajar yang 

disertai dengan media dan kegiatan belajar yang cocok, sangat efektif 

umeningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, pemilihan komponen-

komponen strategi penyampaian haruslah dilakukan secara cermat sesuai dengan 

karakteristik perseorangan siswa. 

d) Kontrol Belajar 

Variabel control belajar merupakan bagian penting untuk 

mempreskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Kegunaannya adaah untuk 

menetapkan agar pembelajaran benar-benar sesuai dengan karaktristik 

perseorangan si-belajar. Variabel ini mengacu kepada kebebasan si-beajar 

melakukan pilihan pada bagian isis yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen 

strategi pembelajaran yang dipakai, dan strategi kognitif yang digunakan. 

Keempat aspek ini dapat member petunjuk bagaimana cara mengelola 

pembelajaran. 

Strategi pengelolaan yang berurusan dengan control belajar banyak terkait 

dengan aspek penjadualan. Kapan kebebasan untuk memilih bagian isi yang ingin 

dipelajari sebaiknya diberikan kepada si-belajar? Bagian isi mana yang sebaiknya 

dipelajari lebih dulu? Demikian pula, bagaimana menata pembelajaran untuk 

si-belajar yang termasuk kelompok cepat, sedang, dan lambat? Dapatkah 

seseorang beralih mempelajari bagian isi berikutnya tanpa menunggu yang lain? 

Peserta didik dapat diberi kebebasan untuk memilih sendiri komponen 

strategi pembelajaran yang ingin di gunakannya. Umpamanya, ketika 

menggunakan strategi pengorganisasian pembelajaran dengan model elaborasi, 

                                                        
50 Nyoman S.Degeng, Teori Pembelajaran, hal.169-169 
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setiap siswa dapat memilih komponen-komponen strategi mana yang benar-benar 

dapat membantu memperjelas ide yang sedang dipelajari. Pemilihan media 

pembelajaran juga dapat dilakukan secara mandiri oleh si-belajar. Media apa yang 

paling sesuai banginya, berapa lama ia ingin menngunakannya, dan untuk 

mencapai tujuan yang mana.51 Kebebasan memilih strategi kognitif yang paling 

cocok dengan karakteristik perseorangan peserta didik juga menjadi urusan dari 

strategi pengelolaan.Strategi kognitif mana yang paling cocok dengan 

karakteristik perseorangan peserta didik? Apakah perlu dirancang secara khusus? 

Ataukah, cukup hanya dengan mendorong si-belajar agar ia memilih mana yang 

cocok untuknya dan menggunakannya secara mandiri? Pemilihan apapun yang 

dilakukan akan amat ditentukan oleh Karakteristik perseorangan peserta didik. 

Apabila peserta didik diberikan kebebasan untuk melakukan kontrol 

terhadap tindak belajar yang ingin dilakukannya, maka pengelolaan pembelajaran 

lebih banyak didasarkan pada kecenderungan peserta didik. Kontrol belajar juga 

dapat dilakukan oleh komponen-komponen sistem di luar si-belajar.Apabila 

kontrol dilakukan oleh media pembelajaran (khususnya, guru), maka medialah 

yang lebih berperan menentukan isi mana yang sebaiknya dipelajari lebih 

dulu, kapan si-belajar dapat beralih untuk mempelajari bagian isi yang lain, 

komponen strategi mana yang sebaiknya digunakan. Demikian pula, strategi 

kognitif apa yang sebaiknya dipakai untuk memudahkan belajar. Semua aspek ini 

biasanya tercantum juga, apabila kontrol dilakukan oleh media, maka identifikasi 

karakteristik si-belajar merupakan factor yang amat penting dan mutlak 

dilakukan. 

 

8. Fungsi Strategi Pembelajaran  

Ada beberapa fungsi strategi pembelajaran yaitu diantaranya strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan pendidikan 

dalam mengembagkan aspek jasmani dan rohani peserta didik. Kemudian 

berfungsi untuk mengikatkan kualitas anak didik menuju terbinanya insan yang 

                                                        
51 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual 

Operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). hal. 132 
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handal. Strategi pembelajaran ini sangat berfungsi pada setiap tahapan dan proses 

pembelajaran baik pada tahap kesiapan, pemberian motivasi perhatian 

memberikan persepsi dalam melakukan proses belajar mengajar. Pada dasarnya 

fungsi strategi pembelajaran ini untuk meningkatkan kuwalitas peserta didik baik 

pada hal, konsentrasi saat mengajar, perhatian maupun pengetahuan murid.52 

 

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya adalah prosespenambahan informasi dan 

kemampuan baru. Ketika berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus 

dimiliki peserta didik, maka pada saat itu juga, semestinya berpikir apa yang 

harus di lakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan 

strategi pembelajaran sebagai berikut: 

 

1) Faktor Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan faktor yang paling pokok, sebab semua faktor yang 

ada di dalam situasi pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, 

diupayakan semata-mata untuk mencapai tujuan. Tujuan pengajaran 

menggambarkan tingkah laku yang harus dimiliki mahasiswa setelah proses 

pembelajaran selesai dilaksanakan. Tingkah laku tersebut di kelompokkan ke 

dalam kelompok pengetahuan (aspek kognitif), keterampilan (aspek 

psikomotorik), dan sikap (aspek efektif). 53 

2) Faktor Materi Pembelajaran 

Dilihat dari hakikatnya, ilmu atau materi pelajaran memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ilmu atau materi pelajaran 

membawa umplikasi terhadap penggunaan cara dan tekhnik dalam 

pembelajaran.  

                                                        
52Mel Silberman pengantar Komarudin, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

Yappendis,2001), hal.110 
53 Toto Fathoni dan Cepi Riyana, Komponen-komponen pembelajaran dalam kurikulum 

pembelajaran, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 154 
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Secara teoritis di dalam ilmu atau materi terdapat beberapa sifat 

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

sikap (nilai).54 

3) Faktor Siswa 

Siswa sebagai pihak yang berkepentingan didalam proses 

pembelajaran, sebab tujuan harus dicapai semata-mata untuk mengubah 

perilaku itu sendiri. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ialah jumlah 

peserta didik yang terlibat didalam proses pembelajaran. Dalam hal ini perlu 

dipertimbangkan bahwa: 

a) Peserta didik sebagai keseluruhan. Dalam arti segala aspek 

pribadinya diperhatikan secara utuh. 

b) Peserta didik sebagai pribadi sendiri. Setiap siswa memiliki 

perbedaan dari yang lain dalam hal kemampuan, cara belajar, 

kebutuhan, dan sebagainya, yang berkaitan erat dengan proses 

pembelajaran. 

c) Tingkat perkembangan peserta didik mempengaruhi proses 

pembelajaran.55 

4) Faktor Fasilitas 

Faktor fasilitas turus menetukan proses dan hasil belajar. Misalnya, 

jika guru atau dosen merencanakan akan menggunakan metode demonstrasi 

dalam mengajarkan suatu keterampilan kepada peserta didik dengan 

menggunakan alat pembelajaran yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, jika 

alatnya kurang lengkap atau sma sekali tidak ada, maka proses yang telah 

direncanakan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hasilnya 

tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. 56 

5) Faktor Waktu 

Faktor waktu dapat dibagi dua, yaitu menyangkut jumlah waktu dan 

kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu adalah berapa jumlah 

                                                        
54 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran,..op..cit., h.155 
55 Ibid, h. 156 
56 Ibid, h. 156 
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jam pelajaran yang tersedia untuk proses pembelajaran itu dilaksanakan. 

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

berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi. 57 

6) Faktor Guru 

Faktor guru adalah salah satu faktor penentu, pertimbangan semua 

faktor di atas akan semua bergantung akan kreativitas guru. Dedikasi dan 

kemampuan gurulah yang pada akhirnya mempengaruhi proses 

pembelajaran.58 

 

10.  Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran perlu bervariasi dan sesuai dengan kompetisi 

dan hasil belajar yang akan dicapai serta materi pembelajaran. Sesuai dengan 

tuntutan kehidupan masyarakat saat ini hendaknya strategi tidak hanya 

berguna dalam pencapaian tujuan pembelajaran saja, tetapi juga memiliki 

dampak pengiring dalam pertumbuhan kepribadian individu, sesuai dengan 

tuntutan pembentukan kompetensi. Untuk itu perlu digunakan strategi yang 

digunakan strategi yang sesuai dengan konteks kehidupan nyata, eksplorasi 

yang menggunakan pengetahuan yang ada dalam konteks yang baru.  

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

hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. 

Prinsip umum strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi 

pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua 

keadaan. Setiap strategi memiliki ke khasan masing-masing. 

Pendidik perlu memahami prinsip-prinsip penggunaan strategi 

pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan Wina Sanjaya 59 sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                        
57 Ibid, h. 156 
58 Ibid, h. 157 
59 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 131-133 
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1) Berorientasi pada tujuan 

Dalam sistem pembelajaran tujuan merupakan komponen yang utama. 

Segala aktifitas pembelajaran, mestilah diupayakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

2) Aktivitas  

Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. 

Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas, pada aktivitas fisik, akantetapi 

juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivit as mental. 

3) Individualitas  

Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. 

Meskipun mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada 

hakekatnya yang ingin dicapai oleh pendidik perubahan prilaku setiap 

peserta didik. 

4) Integritas  

Mengajar bukan hanya mengembangkakn kemampuan kognitif saja, 

akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan 

psikomotorik. Sehingga, strategi pembelajaran harus dapat 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik terintegritas.  

 

11. Kriteria Pemilihan Strategi Pembelajaran 

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi 

pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 

1) Relevansi yakni derajat kaitan fungsional antara strategi pembelajaran 

sebagai dimensi instrumental dengan tujuan/sasaran belajar, dengan 

tolak ukur dari segi bagaimana sesuatu itu dipelajari dan bukannya dari 

segi apa yang dipelajari. 

2) Efektivitas (hasil guna) yakni tingkat instrumentalitas atau hubungan 

kausal linier antara strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

3) Efisiensi (daya guna) yakni yang bekaitan dengan perbandingan upaya 

(proses belajar) dengan hasil (pencapaian tujuan) khususnya ditinjau 
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dari prinsip ekonomis, seperti pemilihan strategi pembelajarn yang 

lebih sederhana, murah dan mudah, serta bervariasi tetapi mencapai 

tujuan yang optimal. Efisiensi haruslah memperhitungkan daya guna 

(segi waktu, biaya dan tenaga), namun tetap mencapai tujuan yang 

optimal. 

 

B. Kajian Tentang Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa yunani, yaitu pedagogik, 

yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan kepada bahasa inggris dengan education yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa arab istilah ini seing diterjemahkan 

dengan tarbiayah, yang berarti pendidikan.60 

Berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 30 yang berbunyi: 

ا  َا يْ لَ َر النَّاَ  عَ تِم فَ َ ِ الَّ ْ َرَت َّللاَّ ۗ   فِ ا  ياً نِ يِع َت لد ِ َك لِ َا ْج ْم َو ِ َي أ فَ

ََر النَّاِ  اَل  ث َْك ِ عَّ أ لََٰ مُ َو ِ ي  قَ يُع الْ َك الد ِ لِ
ۗ   ذََٰ  ِ ِق َّللاَّ لْ َخ يَي لِ ِد َبْ ۗ   اَل ت

ُرونَ  لَ عْ  يَ

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui (surat Ar-rum ayat 30)61 

 

Dalam wacana islam, pendidikan lebih populer dengan istilah tarbiyah, 

ta’lim, ta’di dan riyadhah.istilah-istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

1. Tarbiyah  

Tarbiyah mengandung arti memelihara, membesarkan, mendidik, merawat 

dan lain sebagainya. Tarbiyah dari kata kerja rabba, yang mana kata ini termaktub 

dalam firman Allah SWT sebagai berikut.surat al-isra’ ayat 24: 

 

                                                        
60 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Agam Islam, (Jakarta: Kalam Mulis, 2004), Cet-4, h.2 
61 Al-Qur’an dan Terjemahan, surat Ar-rum:  ayat 30 
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ِ ٱْةَتْرُاَرةا َكَرةا َوٱاْلِاْ  لَُاَرا َجنَاَح ٱلة ل  ِ  ْتَرةِة َويُةي ةَّ    ِةةَع ٱلرَّ

  َةبَّيَالِى َصِغيًرا

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (surat Al-

isra’:  ayat 24).62 

 

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

kognitif saja, tetapi juga afektif. Sementara Syekh Qutub menafsirkan istilah 

tersebut sebagai pemeliharaan jasmani anak dan menumbuhkembangkan 

kematangan mentalnya.63 

 

Dalam pengertian sederhana, makna pendidikan adalah sebagai usaha 

manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, 

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat 

dan kebudayaan.64  

2. Ta’lim  

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

kata allama. Sebagian para agli menerjemahkan istilah ta’lim dengan pengajaran 

yang lebih cendrung mengarah pada aspek kognitif saja. 

Muhammad Rasyid Ridha mengartikan ta’lim dengan proses transmisi 

berbagai ilmu pengetahuan jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan 

tertentu.65 

3. Ta’dib  

Ta’dib pada umumnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, 

tata krama, budi pekerti, akhlak, moral dan etika.66 Ta’dib yang seakar dengan 

adab memiliki arti pendidikan peradaban dan kebudayaan. 

                                                        
62 Al-Qur’an dan Terjemahan, surat Al-isra’:  ayat 24 
63 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (jakarta: kencana prenada 

media,2006), h.12 
64 Djumransah, Op. Cit, h.22 
65 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (kairo: Dar al-Manar, 1337 H), Juz 

 I, h.262 
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Menurut Naquid al-Attas, ta’dib berarti pengenalan dan pengakuan secara 

berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat 

dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan tuhan.67 

 

Istilah ini menunjukan bahwa pendidikan mengarahkan pada pembentukan 

sosok manusia yang memiliki tata krama serta akhlak yang mulia, memiliki ada 

kepada Allah, sesama manusia dan lingkunga. 

4. Riyadhah  

Riyadhah secara bahasa diartikan sebagai pengajaran dan pelatihan. 

Menurut al-Bastani dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan 

akhlak yang mulia. Sedangkan menurut al-Ghazali, mengartikan pelatihan dan 

pendidikan kepada anak lebih menekankan pada aspek psikomotorik dengan cara 

melatih. Pelatihan memiliki arti pembiasaan dan masa kanak-kanak adalah masa 

paling cocok dengan metode pembiasaan ini.68 

 

Ahmad D. Marimba, berpendapat bahwa “pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama.69 Kemudian dijelaskan lagi bahwa “pendidikan adalah segala usaha orang 

dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan”.70 

 

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam buku yang dikutip oleh 

Hasbullah dasar-dasar ilmu pendidikan yaitu mendidik adalah menuntut segala 

kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-

tingginya.71 

 

                                                                                                                                                        
66 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesi, h. 149 
67 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Op, Cit, h. 21 
68 Ibid, h.21 
69 Ahmad. D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al Ma’arif, 

1981), Cet Ke-5, h. 19 
70 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, (Bandung: Remaja Karya), 

h. 15 
71 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

Cet Ke-4,h. 36 
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Sedangkan menurut Ahmad Marimba, pendidikan Agama Islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.72 

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, pendidikan Agama Islam adalah: 

pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan 

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 agama Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di 

dunia dan di akhirat kelak.73 

Pendidikan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pendidikan 

agama Islam. Adapun kata Islam dalam istilah pendidikan Islam menunjukkan 

sikap pendidikan tertentu yaitu pendidikan yang memiliki warna-warna 

Islam.Untuk memperoleh gambaran yang mengenai pendidikan agama Islam, 

berikut ini beberapa defenisi mengenai pendidikan Agama Islam. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang 

berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk 

mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal, sehingga 

terbentuk kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam kepada peserta didik, agar 

peserta didik mampu menjadi manusia yang menjalankan hidupnya dengan arah 

yang diridhoi Allah SWT. 

 

2. Dasar- Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dasar atau fundamen dari suatu bangunan adalah bagian dari bangunan 

yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya bangunan itu. 

Pada suatu pohon dasar itu adalah akarnya. Fungsinya sama dengan fundamen 

tadi, mengeratkan berdirinya pohon itu. Demikian fungsi dari bangunan itu. 

Menurut ajaran Islam bahwa melaksanakan pendidikan agama islam adalah 

                                                        
72 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat PendidikanIslam, hal.23 
73 Zakiah Drajat, Dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), Cet-2, hal. 
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perintah dari Allah dan merupakan ibadah kepadanya. Seperti dalam Al-Qur’an 

Surat An-Nahl ayat 125 yaitu:  

   ۗ ِة  نَ َحسَ ِة الْ مَ ْوِع َر الْ ِة َو َر  ْ ِح الْ ِ َك ب ِ ب  بِيِي َة لَىَٰ سَ عُ لِ ادْ

ْع  ْع َحيَّ عَ َر مُ بِ لَ َْع َو أ بََّك  ُ ۗ   لِنَّ َة ُع  َْتسَ َم أ تِم ِ  َّ ال ْم بِ اُ لْ اِد َج َو

يعَ  َِد ت ْا ُر الْ ِ مُ ب َ ل َْع َو أ ۗ   َو ُ ِو  يلِ بِ  سَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jlan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk. (An-Nahl 125)74 

 

Fungsinya ialah menjamin sehingga "bangunan" pendidikan itu teguh 

berdirinya. Agar usaha-usah yang terlingkup di dalam kegiatan pendidikan 

mempunyai sumber keteguhan, suatu sumber keyakinan: Agar jalan menuju 

tujuan dapat tegas dan terlihat, tidak mudah disampingkan oleh pengaruh-

pengaruh luar. Singkat dan tegas dasar pendidikan Islam ialah Firman Tuhan dan 

sunah Rasulullah SAW.75  

Kalau pendidikan diibaratkan bangunan maka isi al-Qur'an dan 

haditslah yang menjadi fundamen. Dasar-dasar pendidikan agama Islam dapat 

ditinjau dari beberapa segi, yaitu: 

1) Dasar Religius 

Menurut Zuhairiniyang dikutip oleh Hasbullah, yang dimaksud dengan 

dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang 

tertera dalam al-Qur'an maupun al hadits. Menurut ajaran Islam, bahwa 

melaksanakan pendidikan agama Islam adalahmerupakan perintah dari Tuhan 

dan merupakan ibadah kepada-Nya.  

 

 

2) Dasar Yuridis Formal 

                                                        
74 Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat An-Nahl: ayat 125 
75 Hasbulloh, Dasar-dasar, hal. 36 



45 

 

 

 

Menurut Zuhairini dkk,yang dimaksud dengan Yuridis Formal 

pelaksanaan pendidikan agama Islam yang berasal dari perundang- undangan 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam 

melaksanakan pendidikan agama Islam, di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-

lembaga pendidikan formal di Indonesia.76 Sesuai firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 2 yang berbunyi: 

يعَ  َّقِ رُ ت لْ دًى لِ ُ    ۗ يِو  ۗ   فِ َب  يْ َاُ  اَل َة ت  ِ َك الْ لِ  ذََٰ

Artinta: Kitab Al Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa (Al-Baqarah ayat 2)77 

 

Dan juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: 

 َ ْرُجو َّللاَّ اَن يَ ْع كَ َر ٌ لِ ة نَ ٌ َتسَ ة َو ُْس ِ أ ْم فِم َةسُوِ  َّللاَّ اَن لَ ُ دْ كَ قَ لَ

ا يًر ثِ َ كَ َر َّللاَّ ذَكَ َر َو اِل مَ اْْل ْو يَ الْ  َو

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladanyang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.(Q.S Al-

Ahzab.21)78  

 

Semua manusia yang hidup di dunia ini selalu membutuhkan pegangan hidup 

yang disebut agama, mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada sutu perasaan 

yang mengakui adanya Zat Yang Maha Kuasa, tempat untuk berlindung, 

memohon dan tempat mereka memohon pertolongan. Mereka akan merasa tenang 

dan tentram hatinya apabila mereka dapat mendekatkan dirinya kepada Yang 

Maha Kuasa. Dari uaraian di atas jelaslah bahwa untuk membuat hati tenang 

dan tentram ialah dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. 79 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

                                                        
76 Ahmad D. Marimba, Metodik Khusus Islam, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), Cet 

ke-5, hal. 20 
77 Al-Qur’an dan Terjemahan, surat Al-Baqarah: ayat 2 
78 Al-Qur’an dan Terjemahan, surat Al-Ahzab: ayat 21 
79 Hasbulloh,  Dasar-dasar, hal. 47 
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Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi yang sangat besar dalam 

proses pendidikan peserta didik. Adapun fungsi pendidikan agama islam dilihat 

secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu: 

1) Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingakat 

kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan 

nasional. 

2) Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan. Pada 

garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan 

skil yang dimiliki, serta melatih tenaga-tenaga manusia (peserta didik) 

yang produktif dalam menemukan pertimbangan perubahan sosial dan 

ekonomi yang demikian dinamis. 

 

Menurut H. M. Arifin bahwa fungsi pendidikan Agama Islam adalah 

untuk membentuk manusia pembangunan yang bertaqwa kepada Allah SWT, 

memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan juga memiliki kemampuan 

mengembangkan diri (individualis) bermasyarakat (sosialitas) serta kemampuan 

untuk bertingkah laku berdasarkan norma-norma susila menurut agama Islam.80 

 

Secara garis besar penulis menyimpulkan fungsi dari pendidikan agama 

islam yaitu utuk membentuk kepribadian muslim yang benar-benar beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT dengan memahami semua ajaran Islam serta dapat 

mengamalkan dalam kehidupan sehari- hari. 

 

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Berbicara pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya 

haruslah mengacu kepada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan 

melupakan etika sosial dan moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga alam 

rangka menuai keberhasilan hidup di dunia bagi anak didik yang kemudian akan 

mampu membuahkan kebaikan di akhirat kelak. 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mencapai suatu tujuan, 

tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana peserta didik akan dibawa. 

                                                        
80 Ibid., hal 48 
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Tujuan pendidikan juga dapat membentuk perkembanagan anak untuk mencapai 

tingkat kedewasaan, baik bilogis maupun pedagogis.81 

Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melaui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga mejadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.82 

 

Menurut Zakiah Daradjat Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah 

sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda 

yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya, yaitu 

kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi "insan kamil" dengan pola 

taqwa. Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup 

berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allh SWT.83 

 

Menurut Burlian Somad dalam buku yang dikutip oleh Abu Ahmadi 

menyatakan suatu pendidikan dinamakan pendidikan Islam jika didirikan ini 

bertujuan memebentuk individu menjadi bercorak diri berderajat tertinggi 

menurut ukuran Allah dan isi pendidikan untuk mewujudkan tujuan itu adalah 

ajaran Allah. Sedangkan Mahmud Yunus mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

agama adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemudi maupun orang dewasa 

supaya menjadi seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal saleh dan 

berakhlak mulia, sehingga ia menjadi salah seorang masyarakat yang sanggup 

hidup di atas kakinya sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada 

bangsa dan tanah airnya, sbahkan sesama umat manusia.84 

                                                        
81 Al-Rasyid,Filsafat Pendidikan Islam, hal. 34 
82 Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Islam Dilingkungan Sekolah Dan 

Keluarga, (Jakarta:Bulan Bintang), Cet-2, hal. 18 
83 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan, hal. 112 
84 Mahmud Yunus, Metode Khusus Pendidikan Agama, ( Jakarta: PT. Hidakarya 

Agung, 

1983), hal. 13 
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Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang dikutip oleh Rama 

Yulis mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama ialah 

beribadah dan taqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya 

kebahagiaan dunia akhirat.85 

Adapun Muhammad Athiyah Al-Abrasy merumuskan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna. Pendidikan budi 

pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, dengan mendidik akhlak dan 

jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka 

dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan 

yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan terutama dari 

pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.86 

Menurut Muhaimin tujuan Pendidikan Agama Islam ialah untuk 

meningkatkan iman, pemahaman penghayatan dan pengamalan peserta didik 

tentang agama Islam. Sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah serta berakhlaq mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.87 

Berdasarkan rumusan tujuan diatas. Dapat dipahami bahwa pendidikan 

gama islam merupakan suatu proses membimbing dan membina fitrah (kesucian) 

peserta didik secara maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik 

sebagai insan kamil. Melalui sosok pribadi yang demikian, peserta didik 

diharapkan akan mampu memadukan fungsi iman, ilmu dan amal secara 

seimbang bagi terbinanya kehidupan yang harmonis di dunia dan akherat.88 

 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan eksplorasi terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipaparkan sebagai 

berikut. 
                                                        

85 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) Cet ke-2, 

hal. 29 
86 Muhammad Athiyyah al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan islam , terjemahan 

Bustami Abdul Ghani dan Djohar Bahry, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), cet ke-5, hal. 26 
87 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, hal. 78 
88 Ibid., hal. 27 
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Nur Ali,89 dengan judul tesis “Strategi Pembelajaran Kitab-Kitab Klasik 

(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo)’’ yang mana 

mengemukakan tentang strategi pembelajaran kitab pada pondok pesantren. Hasil 

penemuanya menyebutkan bahwa pada pembelajaran kitab-kitab klasik tersebut 

tidak diorganisasikan kembali namun mengikuti urutan bab-bab yang telah ada di 

kitab-kitab tersebut. Pada strategi penyampaian, yaitu dilakukan dengan metode 

sorogan dan bandongan yang mana staf pengajar berasal dari para kyai dan ustadz 

sebagai badal atau asisten pengganti kyai saat kyai berhalangan. 

Suhudi,90 dengan penelitian tesis berjudul “ (Strategi Pembelajaran Agama 

Islam Di Pondok Pesantren Mohammad Kholil I Bangkalan Jawa Timur)” 

mengemukakan tentang strategi pembelajaran di pondok pesantren mohammad 

kholil I Bangkalan Jawa Timur adalah dengan menggunakan metode sorogan, 

bandungan, mudzakarah dan majlis ta’lim, dilaksanakan untuk membentuk muslim 

yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang dapat dicapai melalui 

kebarokahan Allah SWT. 

Kyai berprilaku sebagai uswatun khasanah (tauladan yang baik) dihadapan 

santri, artinya kyai menampilkan prilaku yang sesuai ajaran agama islam sesuai 

yang diajarkan Rasulullah, seperti berpakaian rapi sesuai adat istiadat, 

melaksanakan shalat tepat waktu, istiqomah (tepat waktu), dan selalu menunjukan 

sikap terhadap pelaksanaan hukum islam. Sedangkan santri, berprilaku mematuhi 

dan melaksanakan ajaran agama islam peraturan pesantren, menghormati dan 

mencintai kyai di pesantren, dampak dari strategi pembelajaran yang dilaksanakan 

di pondok pesantren adalah ditemukan sebagian santri bisa membaca kitab kuning 

dan memahami artinya. 

                                                        
89 Nur Ali, Strategi Pembelajaran Kitab-Kitab Klasik (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul 

Jadid Probolinggo, 1996), Program Studi Teknologi Pembelajaran, Program Pasca Sarjana, 

Universitas Negeri Malang. 
90 Suhudi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Di Pindok Pessantren 

Mohammad Kholil I Bangkalan Jawa Timur, 2010), Program Studi Teknologi Pembelajaran, 

Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang. 



50 

 

 

 

A Rifqi Amin,91 jengan judul tesis “ sistem pembelajaran pendidikan agama 

islam pada perguruan tinggi umum (Studi Kasus Di Universitas Nusantara PGRI 

Kediri)” yang mana mengemukakan tentang sistem pembelajaran PAI pada 

perguruan tinggi. Hasilnya menyebutkan bahwa (1) materi pembelajaran PAI UNP 

Kediri yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya, meliputi materi pokok, 

materi yang disessuaikan dengan prodi, dan materi yang bermuatan semi 

multikulturalisme. Secara umum penataan dan pemetaan materi PAI belum 

dilakukan secara struktur dan terorganisir. (2) kompetensi mahasiswa yang 

diharapkan setelah mengikuti pembelajaran PAI di UNP Kediri lebih ditekankan 

pada kemampuan dan konsistensi dalam pengimplementasian nilai-nilai ajaran 

islam baik ajran ibadah baik sosial yang di ajarkan untuk mencari ridho Allah SWT. 

Secara spesifik kompetensi yang diharapkan tersebut meliputi dalam bertauhid, 

kompetensi berakhlak, dan kompetensi dalam pemecahan masalah sosial 

keagamaan terkini dengan rasionalitas. (3) strategi pembelajaran PAI di UNP Kediri 

yang digunakan berbeda yang digunakan perguruan tinggi agama islam. Mengingat 

kondisi latar belakang mahasiswanya juga berbeda pula. (4) Evaluasi Pembelajaran 

PAI di UNP Kediri diterapkan sesuai atau paralel dengan materi kuliah yang telah 

disampaiakn, kompetensi mahasiswa yang di harapkan, dan strategi 

pembelajaranya. Yang mana evaluasinya diutamakan pada asfek efektifnya.  

Berdasarkan pengamatan penulis dari berbagai hasil penelitian yang ada, 

maka penulis berkesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan peneliti. Adapun persamaan-persamaan tersebut 

diantaranya sama-sama mengkaji tentang strategi dan sama-sama strategi yang 

dibahas itu tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun perbedaan 

tentang penelitian ini yaitu ketiga peneliti itu membahas tentang strategi 

penyampaian pembelajaran pendidikan agama islam, sedangkan penelitian di tesis 

sekarang membahas yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran PAI, strategi 

penyampaian pembelajaran PAI dan juga strategi pengelolaan pembelajaran PAI 

dan tempat observasinya pun juga berbeda. Peneliti satu bertempat di Pondok 

                                                        
91 Ahmad Rifki Amin, Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan 

Tinggi Umum (Studi Kasus Di Universitas Nusantara PGRI Kediri), Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Program Pasca Sarjana, STAIN Kediri, 2013. 
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Pesantren Nurul Jadid Porbolinggo, peneliti kedua di Pondok Pesantren Mohammad 

Kholil I Bangkalan Jawa Timur, peneliti ketiga di Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dan peneliti sekarang bertempat di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan deskripsi teoretis di atas, dapat dikemukakan kerangka berpikir 

bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran siswa akan berpengaruh terhadap kemampuan seorang guru di 

dalam kelas. Pemanfaatan media akan meningkatkan kinerjanya secara 

menyeluruh, disertai dengan supervisi yang dapat tingkatkan maka kompetensi 

pedagogiknya diharapkan dapat meningkat. 

Penelitian ini dimulai dari pembahasan tentang strategi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang meliputi tiga strategi yaitu strategi 

pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran dan strategi 

pengelolaan pembelajaran PAI. Selanjutnya penelitian membahas tentang 

kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan strategi pembelajaran PAI dan 

solusi-solusi yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut dan bertujuan agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. 
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Bagan: 2.2: Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian 

1. Metode dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif, maksudnya data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 

kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari 

wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain, atau penelitian yang di 

dalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis sesuatu peristiwa 

atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk 

memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. 

Menurut Bodgan dan Taylor, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati.92 

Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara 

sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang strategi 

pembelajaran PAI di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif 

dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, dan yang mereka alami 

terhadap fokus penelitian. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: 

ilmiah, manusia sebagai instrument, menggunakan metode kualitatif, analisis data 

secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya 

fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara, 

dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.93 

                                                        
92 Margono S, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 36 
93 Ibi., hal 27 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Dalam hal ini Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa studi kasus (case 

study) merupakan studi penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. 

Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu 

yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Secara singkatnya, studi 

kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil 

makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.94 

Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan dan 

menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu 

mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang diperoleh secara kualitatif. Penelitian ini bukan 

bersifat kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan ciri-cirinya yang meliputi: 

1) Dilakukan berlatar ilmiah. 

2) Manusia sebagia alat atau instrument penelitian. 

3) Analisis data secara induktif. 

4) Penelitian yang bersifat bersifat diskriptif. 

5) Lebih mementingkan proses dari pada hasil.95 

Selain itu menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir mengatakan 

metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata 

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan tertentu, serta 

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena-fenomena. 

Digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, 

observasi, dan studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan ke arah 

mendapatkan kesatuan data dan kesimpulan.96 

                                                        
94 Nana Staodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal 4 
95 Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kwalitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hal. 8 
96 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Ghalia Indonesia: Bogor, 2005), hal. 54 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini difokuskan di SMA IT Al-Farabi yang merupakan salah satu 

sekolah ternama di kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, yang terkenal 

karena lokasi yang strategis yang berada di salah satu jalan raya, jalan raya 

Beranti, kabupaten Pesawaran serta banyaknya prestasi yang diperoleh dan 

siswa yang mampu bersaing dalam ekstra maupun intra sekolah. 

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti menunjukan, bahwa SMA IT Al-

Farabi merupakan lokasi penelitian yang sesuai dengan judul yang peneliti tulis 

sehingga layak untuk dijadikan tempat untuk penelitian. Di samping lokasinya 

yang mudah untuk dijangkau karena berada di kawasan dekat bandar udara radin 

intan II. Penulis mengambil lokasi penelitian di sekolah ini dengan beberapa 

pertimbangan seperti keunikan SMA IT Al-Farabi ini yang pertama dari 

beberapa jurusan yang ada di SMA tersebut salah satunya ada jurusan bahasa 

arab, dimana bahasa arab ini sangat terkenal sekali sehingga setiap ada kegiatan di 

sekolah-sekolah maupun di kecamatan atau di kabupaten pasti siswa yang 

mengambil jurusan multimedia diikutsertakan atau dimintai tolong untuk 

mengamerai atau menyuting semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, serta sumber data 

tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data terdiri dari 

data dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Sehingga beberapa 

sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian di SMA IT Al-Farabi Halangan 

Ratu ini meliputi: 

a) Sumber data utama (primer) 

Yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan 

observasi. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka I 

bidang kurikulum, guru Pendidikan Agama Islam, siswa siswi di SMA IT Al-

Farabi Halangan Ratu. 
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Sebagaimana yang diungkapkan Moleong bahwa, kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Sumber utama dicatat melaui catatan tertulis dan melalui perekaman video atau 

audio tape, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta sehingga merupakan hasil utama 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. 

Pada penelitian ini, dilakukan dengan pengambilan gambar dan perekaman 

melalui audio tape untuk melakukan pengamatan serta wawancara dengan pihak-

pihak di SMA IT Al-Farabi Halangan Ratu. 

b) Sumber data tambahan (sekunder) 

Yaitu yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, 

misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai suatu 

produktivitas suatu lembaga, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, 

dan sebagainya. 

Data yang diperoleh peneliti pada saat penelitian adalah data yang 

diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data di SMA IT 

Al-Farabi Halangan Ratu dan berbagai literatur yang relevan dengan 

pembahasan.97 

 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian 

untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

metode antara lain: 

a) Metode interview 

Metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Yaitu, pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.98 

 

 

                                                        
97 Ibid., hal 157 
98 Nasution, Metode Research, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hal 117 
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Jadi, peneliti mengumpulkan data dengan cara mewawancarai secara 

langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama yang terkait dalam 

permasalahan penelitian ini seperti wawancara kepada waka I kurikulum, guru 

pendidikan agama Islam serta siswa ataupun siswi yang sekolah di SMA IT Al-

Farabi Halangan Ratu. 

Dalam metode interview peneliti memakai pedoman wawancara 

berstruktur. Dalam wawancara berstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan 

dengan cermat tertulis sehingga pewawancara dapat menggunakan daftar 

pertanyaan itu sewaktu melakukan interview itu atau jika mungkin menghafalkan 

di luar kepala agar percakapan lebih lancer dan wajar. Wawancara dilakukan 

terhadap kepala sekolah, waka kurikulum, guru agama islam dan siswa di SMA 

IT Al-Farabi Halangan Ratu.  

b) Metode Observasi 

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktifitas yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam 

pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan 

ini sebenarrnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi 

dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. 

Metode observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra, yaitu penglihatan, peraba, 

penciuman, pendengaran, pengecapan.99
 

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah observasi 

dengan partisipasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengamati 

secara langsung semua kegiatan yang ada pada lembaga serta hal-hal yang terkait 

di SMA IT Al-Farabi Halangan Ratu.  

 

                                                        
99 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hal 

156 
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Hal-hal yang diamati antara lain adalah sebagai berikut:  

a) Keadaan fisik meliputi situasi lingkungan sekolah serta sarana dan 

prasarana yang menunjang untuk pembelajaran pendidikan agama Islam 

(PAI) 

b) Proses pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) sehingga terlibat 

bagaimana strategi yang digunakan Kegiatan penunjang, yaitu kegiatan 

non akademik atau ekstrakurikuler di lingkungan SMA IT Al Farabi 

yang berpengaruh terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) 

c) Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-

variabel yang berupa dokumentasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, 

laporan-laporan, artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan 

perkembangan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. 

sebagian di bidang pendidikan dokumen ini dapat berupa buku induk, rapot, studi 

kasus, model satuan pelajaran guru, dan lain sebagainya.100 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis tentang 

sejarah berdirinya SMA IT Al-Farabi Halangan Ratu, visi, misi, dan tujuan 

sekolah, silabus, RPP, serta modul atau lembar kerja siswa (LKS) yang digunakan 

di kelas. Data tersebut, diperoleh dari hasil dokumentasi di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran. 

 

E. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terdapat dua tahap yang dilakukan oleh 

peneliti dalam pendekatan kualitatif, yaitu analisis data selama di lapangan dan 

analisis setelah data terkumpul. Analisis data akan bicara tentang bagaimana 

mencari dan mengatur secara sistematik data, transkrip yang telah diperoleh dari 

wawancara dan dokumentasi, maka penelitian akan menganalisis data-data hasil 

menganalisis data yang telah terkumpul.101 

                                                        
100Arikonto suharsini, Pendekatan Praktek, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), hal. 204 
101 Sugiyoto, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal. 335 
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Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan sebagai model 

menurut  Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data reduksi data, penyajian 

data, kesimpulan atau verifikasi..102 

 

a) Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan 

adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (sering kali 

tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, 

permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang 

dipilihnya. Selama pengumpulan databerlangsung, terjadilan tahapan reduksi 

selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, membuatmemo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut 

terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikianrupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai 

kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam 

aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau 

uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan 

sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau 

peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. 

  

                                                        
102 Sudiyono, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 

hal. 246 
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b) Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih 

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang 

meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang 

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang 

sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah 

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh 

penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

c) Menarik Kesimpulan 

a. Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung.Verifikasiitu mungkin sesingkat 

pemikiran kembaliyang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 

menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali 

serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 

inter subjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu 

temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang 

muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya 

terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi 

agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis 

data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat 

dilihat pada bagan berikut: 
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Bagan: 3.I.  

Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.103
 

Pengecekan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu 

terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan 

kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan 

sendiri-sendiri. Moleong berpendapat bahwa: dalam penelitian diperlukan suatu 

teknik pemeriksan keabsahan data.104 
 

Menurut Moleong terdapat empat kriteria untuk menjaga keabsahan data 

yaitu kredibilitas atau derajat kepercayaan, kapasitas dependabilitas atau 

kebergantungan, dan konfirmabilitas atau kepastian. sedangkan dalam penelitian 

ini, penelitian menggunakan tiga kriteria, yaitu kredibilitas atau derajat 

kepercayaan, dependabilitas atau kebergantungan, dan konfirmabilitas atau 

kepastian. kriteria-kriteria tersebut digunakan dalam penelitian ini, sebagai 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

                                                        
103 Miles, dkk, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan: Tjejep RR (Jakarta: UI Press, 1992), 

h. 87 
104 Moleong, Metodologi Penelitian., h. 327 

PENGUMPULAN 

DATA 

 

REDUKSI DATA 

 

PENYAJIAN DATA 

VERIFIKASI/PENAR

IKAN KESIMPULAN 
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a) Kredibilitas 

Terhadap beberapa teknik pemeriksaan dalam kriteria kredibilitas, yaitu 

kepanjangan keikutsertaan, ketekunan  pengamatan  triangulasi  pengecekan 

sejawat  kecukupan referensial  kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.105 

Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan dan 

validitasnya, maka pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah 

metode triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.106 

Denzin sebagaimana dikutip Moleong, membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:107 

a) Triangulasi Sumber 

Peneliti melakukan teknik ini dengan cara membandingkan data hasil 

wawancara dari pihak lembaga dengan hasil pengamatan, data hasil wawancara 

dengan dokumen yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas data 

serta mengetahui hubungan antara berbagai data sehingga kesalahan analisis data 

dapat dihindari titik peneliti berusaha membandingkan hasil wawancara dari 

informan yaitu kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam peserta didik 

serta dokumen dokumen yang terkait. 

b) Triangulasi Metode 

Penelitian ini menggunakan teknik ini dengan cara melakukan pengecekan 

derajat kepercayaan (kredibilitas) beberapa sumber data yang dalam hal ini adalah 

informan dengan metode yang sama. Peneliti mengumpulkan dan 

membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. 

b) Dependabilitas 

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kaki hatian akan terjadinya 

kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan dan menginterpretasikan data, 

                                                        
105 Ibid. h 324 
106 Sugiyoto, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 327 
107 Ibid. h. 328 
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sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemungkinan 

kesalahan tersebut banyak disebabkan oleh manusia peneliti sebagai instrumen 

kunci titik oleh karena itu diperlukan audit terhadap penelitian ini. 

c) Konfirmabilitas 

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang 

didukung oleh materi yang ada. metode konfirmabilitas lebih menekankan pada 

karakteristik data. upaya ini digunakan untuk mendapatkan kepastian data yang 

diperoleh dari informal yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, guru pendidikan 

agama Islam dan peserta didik. Diperoleh secara objektif bermakna dapat 

dipercaya. 

Demikian dengan halnya penelitian di SMA Islam Terpadu Al-Farabi 

Halangan Ratu ini, secara tidak langsung peneliti telah menggunakan beberapa 

kriteria pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

sebagaimana yang telah tersebut di atas, untuk membuktikan kepastian data. 

Yakni dengan kehadiran peneliti sebagai instrumen itu sendiri, membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Mencari tema atau 

penjelasan pembanding atau penyaing, menyediakan daftar deskriptif secukupnya, 

dan diskusi dengan teman sejawat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

1. Profil SMA IT Al-Farabi 

SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal di Pesawaran yang mana di bawah naungan Yayasan Diniyyah 

Putri Lampung, di SMA IT Al-Farabi pada pendidikanya diatur sedemikian rupa 

secara structural dan sistematis sesuai dengan aturan Pendidikan yang ada dan 

dibawah binaan kemendikbud, seperti Lembaga Pendidikan formal lainya. 

Sekolah menengah atas islam terpadu Al-Farabi didirikan pada tahun sesuai 

dengan SK Mendiknas.  

SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung berlokasi di Jalan Beranti Raya 

Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Lampung. Selama masa hampir 

5 tahun SMA IT Al-Farabi sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali 

mengalami pergantian kepemimpinan, para kepala sekolah yang telah berjasa 

untuk memimpin SMA IT Al-Farabi mulai awal berdiri sampai sekarang ialah: 

1) Dr. Iskandar Syukur, MA  (2012-2014) 

2) Ariyanto, S.H.I   (2014-2016) 

3) Ibrahim, S.Pd.I   (2016-2019) 

4) Ibrahim, S.Pd    (2019-sampai sekarang) 

 

Sejak didirikannya sekolah menengah atas Islam Terpadu Al-Farabi 

Kabupaten Pesawaran, alhamdulillah sudah mengalami perubahan dan 

perkembangan yang cukup signifikan dari masa ke masa. SMA IT Al-Farabi 

Kabupaten Pesawaran dilandaskan menurut undang-undang yang ada seperti 

Undang-Undang Republik Indonesia No: 20 pada Tahun 2003 tentang system 

Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia No: 14 pada Tahun 

2005 tentang guru atau pendidik dan dosen serta Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No: 74 pada Tahun 2008 tentang pendidik. 
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2. Struktur SMA IT Al-Farabi 

1) Kepala Sekolah    : Ibrahim, S.Pd.I 

2) Wakil Kepala Sekolah   : Wahyu Furqon, S.Pd 

3) Pembantu 

a. Urusan Administrasi   : Sardi 

b. Urusan Pengajaran   : Sisca Amelia, S.Pd 

c. Urusan Pembina Peserta Didik : Ahmad Fathoni, Lc 

d. Staf Kegiatan Belajar Mengajar : Ahmat Solhi 

e. Program Kerja    : Wahid Hidayatulloh 

 

3. Keadaan Sarana dan Prasarana di SMA IT Al-Farabi 

Hingga sampai detik ini, proses pembangunan terus dilakukan tidak lain 

adalah bentuk upaya memenuhi dan melengkapi apa yang menjadi penunjang 

fasilitas kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan standar operasional, akan 

tetapi walau masih banyak kekurangan baik dari fasilitas dan lain-lainya bukan 

menjadi penghalang atau penghambat untuk terus berbuat lebih baik lagi, dan 

untuk mengetahui bagaimana keadaan sarana dan prasarana di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung peneliti akan menampilkan pada table berikut ini:  

 

Tabel. I 

 

No 

 

 

Nama Sarana dan Prasarana 

 

 

Banyaknya 

 

 

Keterangan 
 

Baik 
Rusak 

Ringa

n 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang √   

2 Ruang Tata Usaha 1 Ruang √   

3 Ruang Guru 1 Ruang √   

4 Ruang Kelas 4 Ruang √   

5 Ruang UKS 1 Ruang √   

6 Ruang Perpustakaan 1 Ruang √   

7 WC/KM Guru 2 Unit √   

8 Gudang Ruang 1 Unit √   

9 Rumah Penjaga 1 Unit √   

10 Ruang Lab. Biologi 1 Ruang √   
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11 Ruang BK 1 Ruang √   

12 Ruang Koperasi 1 Unit √   

13 Ruang Administrasi 1 Ruang √   

14 Masjid 1 Unit √   

15 Papan Nama Sekolah 1 Buah √   

16 Kantin 1 Unit √   

17 Ruang Penjamin Mutu 1 Ruang √   

18 Ruang Waka Kurikulum 1 Ruang √   

19 Lapangan Basket 1 Unit  √  

20 Lapangan Bola Futsal 1 Unit  √  

21 Lapangan Bola Voly 1 Unit  √  

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tanpa terlihat bahwa sarana dan 

prasarana SMA IT Al Farabi di Pesawaran sudah cukup memuaskan yang mana 

sudah tersedia ruang guru, ruang UKS, ruang kepala sekolah, Gedung 

perpustakaan, trust mart, kantin, masjid jami’, plang nama sekolah, ruangan 

penjaminan mutu, Gedung LAB computer, LAB IPA, kamar mandi, ruang panitia 

ujian, ruang penjaminan mutu sekolah, ruang kelas, lapangan sepak bola, baset, 

futsal, badminton, dan bola voly. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa 

di SMA IT Al-Farabi jumlah sarana prasarana berjumlah 21 sarana dan prasarana. 

 

4. Keadaan Peserta Didik di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung 

Adapun keadaan peserta didik yang ada di SMA IT Al-Farabi pada tahun 

pelajaran: 2019 – 2020 72 siswa untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada table 

berikut ini: 
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Tabel: II 

Keadaan Peserta Didik di SMA IT Al-Farabi Tahun: 2019-2020 

 

 

No 

 

 

Kelas 

 

Jumlah 

Kelompok 

Belajar 

Jenis Kelamin 
 

 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 X 32 32      - 32 

2 XI 22 22      - 22 

3 XII 18 18      - 18 

 

Jumlah     72 72 - 72 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa kelompok belajar di SMA IT Al-

Farabi berjumlah 3 kelompok belajar, yang keseluruhan terdiri laki-laki 

semuanya. Kelompok belajar kelas X berjumlah 32 orang, kelas XI berjumlah 22 

Orang, dan kelas XII berjumlah 18 orang, jadi jumlah peserta didik yang ada di 

SMA IT Al-Farabi tahun 2021-2022 berjumlah 72 peserta didik. 

 

5. Keadaan Guru di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung 

SMA IT Al-Farabi pesawaran lampung mempunyai 12 Guru tetap, guru yang 

tetap ini berasal dari Lampung dab ada yang berasal dari luar Lampung 

sebagaimana yang tertera di tabel berikut: 

 

Tabel: III 

Keadaan Guru Mata Pelajaran di SMA IT Al-Farabi Tahun: 2019-2020 

No Nama lengkap L/P Mata Pelajaran 
Pend. 

Terakhir 

1 Dr. Iskandar Syukur, MA L Bahasa Inggris S.3 

2 Khoirul Abror, S.Pd.I L 
Pendidikan 

Agama Islam 
S.1 

3 Rosdiana Fitri, S.Pd P Biologi S.1 

4 Wahyu Arif Furqon,S.Pd L Kimia S.1 

5 Anggi Ilham Rahmat L Pjok S.2 
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6 
A. Yanda Febry Pangestu, 

S.Kom 
L Sejarah S.1 

7 Anisa Fitriyani, S.Pd P B. Indonesia S.1 

8 Multi Rahmah, SH.Sy.MH P 
Pendidikan 

Kewarganegaraan 
S.2 

9 Sisca Amelia, S.Pd P Matematika S.1 

10 Winda Wijayanti, S.Pd P Fisika S.1 

11 M Jauharul Fuadi L Seni Budaya  S.1 

12 Ahmad Fathoni, Lc L 
Pendidikan 

Agama Islam 
S. 1 

 

 

6. Visi, Misi dan Tujuan SMA IT Al-Farabi 

1) Visi 

  “Terbentuknya Generasi Muslim Yang Memiliki Spiritual Tinggi, 

Berakhlaq Mulia, Berilmu Dan Terampil” 

2) Misi 

a) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kepada 

pengalaman nilai-nilai Islam, penguasaan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan keterampilan. 

b) Melaksanakan proses pembelajaran efektif, efisien, dan 

menyenangkan. 

c) Membina dan membiasakan berprilaku sehat, berakhlak mulia dan 

mampu berbahasa Arab dan Inggris. 

3) Tujuan 

a) Menghasilkan lulusan yang memiliki spiritual yang tinggi, 

berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. 

b) Berguna bagi masyarakat, mampu bersaing dan dapat melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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Agar supaya terwujudnya hal-hal tersebut diatas, maka SMA IT Al-Farabi 

membuat program terbagi menjadi dua poin besar seperti didalam suasana 

kegiatan belajar mengajar serta dan program social kemasyarakatan. Sehingga 

tidak hanya bergerak didunia Pendidikan saja, akan tetapi SMA IT Al-Farabi juga 

terus melangkah supaya menjadi sumber Pendidikan dan kemasyarakatan/social, 

dengan cara memberikan bantuan keringanan biaya pada peserta didik yang 

kurang mampu agar tetap melanjutkan Pendidikan di sekolah formal dan non 

formal, hal tersebut alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung. 

 

B. Temuan Penelitian 

 Pada bab IV ini, peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian. 

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang didapat dalam 

pengumpulan data dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian selanjutnya dalam pemaparan akan dilakukan analisi data hasil 

penelitian mengenai tentang strategi pembelajaran Pendidikan agama islam di 

SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. Adapun temuan sebagi berikut: 

1. Pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan agama islam yang terdapat 

di SMA IT Al-Farabi Kabupaten Pesawaran Lampung meliputi strategi 

pengorganisasian atau manajemen. Kemudian strategi pembelajaran 

Pendidikan agama islam (PAI). yang pertama strategi pengorganisasian 

atau manajemen yaitu salahsatu sebagai structural strategi,  

1. Pelaksanaan strategi pembelajaran PAI oleh guru yang ada di SMA IT Al-

Farabi Kabupaten Pesawaran meliputi strategi pengorganisasian. Adapun 

strategi pembelajaran PAI yang pertama strategi pengorganisasian yaitu 

sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan 

dan mensintesisi fakta, konsep prosedur dan prinsip yang berkaitan dengan 

pembelajaran, yang dilaksanakan di SMA IT Al-Farabi Kabupaten 

Pesawaran yaitu pembuatan RPP dan silabus. 

2. Pelaksanaan strategi pembelajaran PAI oleh guru yang ada di SMA IT Al-

Farabi Kabupaten Pesawaran yang kedua strategi penyampaian. Kedua 
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strategi penyampaian pembelajaran yaitu komponen variabel metode untuk 

melaksanakan proses pembelajaran, yang dilaksanakan di SMA IT Al-

Farabi Kabupaten Pesawaran yaitu menggunakan metode diskusi dan 

metode ceramah, serta dengan menggunakan alat bantu pembelajaran 

berupa LCD, video animasi, dan sebagai sumber belajar buku paket 

kemudian LKS. 

3. Pelaksanaan strategi pembelajaran PAI oleh guru yang ada di SMA IT Al-

Farabi Kabupaten Pesawaran strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi 

pengelolaan pembelajaran yaitu strategi ini berurusan dengan peserta 

didik, ada empat hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan yaitu 

penjadualan penggunaan strategi pembelajaran, pembuatan catatan 

kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivasional dan kontrol belajar. 

Kemudian yang dilaksanakan di SMA IT Al-Farabi Kabupaten Pesawaran 

yaitu pembuatan catatan-catatan kemajuan belajar siswa. 

  Peneliti memfokuskan permasalahan pada strategi pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMA IT Al-Farabi Pesawaran ini. Strategi 

pembelajaran ini mempermudah proses melakukan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru untuk mengajar para peserta didik di SMA IT Al-Farabi. Adapun 

paparan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Strategi Pengorganisasian Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA IT Al-Farabi Pesawaran. 

  Dalam mengorganisasikan pembelajaran PAI SMA IT Al-Farabi pada 

setiap tahapan diawal adalah seorang pendidik atau guru mempersiapkan dan 

membuat materi apa yang akan diberikan kepada peserta didik didalam proses 

pembelajaran di kelas. Kemudian jika guru selesai membuat materi yang 

diorganisasikan kemudian guru mapel yang bersangkutan langsung mengajukan 

materinya ke pembimbing penjaminan mutu sekolah agar meminta pengesahan. 

Kemudian materi yang telah disahkan atau disetujui oleh pembimbing penjamin 

mutu sekolah kemudian disampaikan oleh guru didalam kelas. Pengorganisasian 
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materi pembelajaran yang dibuat adalah dari materi-materi yang sifatnya doktrin 

menuju kea rah materi-materi yang luas dan terperinci seperti halnya problem-

preblem keagamaan dalam hidup bersosial oleh pesera didik. Yang mana ada 

beberapa materi pelajaran lainya, sudah tersedia di buku yang berisikan materi 

yang mana guru tersebut mampu menjelaskan kepada peserta didik tanpa harus 

membuat lagi materi yang baru. 

  Pada dasarnya seorang guru wajib membuat RPP, silabus yang mana 

materi tersebut akan diajarkan di dalam kelas. RPP dibuat oleh seorang guru 

untuk setiap ingin melakukan pertemuan terhadap peserta didik didalam kelas 

dan sedang silabus itu sendiri dibuat untuk selam satu semester bahkan dua 

semester.  

  Di dalam implementasi strategi manajemen atau pengorganisasian 

pembelajaran Pendidikan agama islam oleh seorang guru yang ada di SMA IT 

Al-Farabi Pesawaran Lampung menetapkan beberapa strategi pembelajaran.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Arif Furqon selaku waka 

kurikulum di SMA IT Al-Farabi Pesawaran menyampaikan bahwasanya:  

 

Pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan agama islam di SMA IT Al-

Farabi Pesawaran Lampung ini betul-betul dilakukan oleh para guru yang ada 

di SMA IT Al-Farabi dengan menggunakan strategi manajemen atau 

pengorganisasian yang sudah berjalan disekolah kami ini setiap guru wajib 

membuat perangkat pembelajaran berupa RPP serta silabus diawal tahun 

sebelum pembelajaran dimulai ini kami lakukan semua dengan harapan agar 

pembelajaran di dalam kelas lebih aefektif dan efesien.108 

  

  Searah dengan apa yang disampaikan oleh waka kurikulum tersebut 

diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak khoirul abror, S.Pd.I 

salahsatu guru Pendidikan agama islam yang ada di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung menyampaikan bahwasanya: 

 

Strategi pengorganisasian atau manajemen pembelajaran Pendidikan agama 

islam yang saya lakukan adalah terlebih dahulu saya saya membuat perencanaan 

perangkat pembelajaran RPP, didalam isi RPP saya membuat setiap awal masuk 

                                                        
108 Wahyu Arif Furqon, Wawancara,(Halanagn Ratu, 10 Maret 2020) 
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kelas sebelum pembelajaran siswa membaca al-qur’an secara berjama’ah 

minimal 5 menit, saya kira banyak manfa’at yang saya ambil dari RPP seperti 

ini. Dan manfaat RPP ini juga memudahkan saya didalam pembelajaran agar 

lebih efesien baik secara teori maupun praktik.109 

 

  Searah dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA IT Al-

Farabi Pesawaran Lampung  Bapak Ibrahim, S.Pd.I menyampaikan bahwasanya: 

 

Strategi pengorganisasian pembelajaran yaitu merupakan komponen system 

perencanaan sebelum guru melaksanakan proses daripada pembelajaran strategi 

ini membuat perencanaan secara tertulis yang berisikan indicator baik secara 

operasional, metode pembelajaran, bentuk kegiatan serta materi itu sendiri. 

Seorang guru apabila akan melaksanakan proses pembelajaran wajib membuat 

perangkat pembelajaran RPP terlebih dahulu. Menurut saya perangkat 

pembelajaran itu sangat penting karena proses pembelajaran gur harus mengacu 

kepada RPP agar ilmu yang guru sampaikan didalam khususnya tidak terjadi 

kesalahan dan kesulitan karena semua sudah tertuang didalam RPP dan gurupun 

sudah membacanya sebelum pembelajaran dimulai.110 

 

  Hal ini diperjelas lagi dengan apa yang disampaikan oleh guru PAI 

Bapak Ahamad Fathoni, Lc ke peneliti menyampaikan bahwasanya:
 

 

Untuk strategi pengorganisasian pembelajaran saya pasti melakukannya, dengan 

cara membuat perangkat pembelajaran RPP terlebih dahulu untuk 

mempermudah, memperlancar dan meningkatkan di dalam saya melakukan 

proses belajar mengajar. Keterangan tersebut di atas benar adanya sesuai yang 

peneliti saksikan di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung bahwa setiap guru 

terutama guru Pendidikan agama islam betul menerapkan strategi 

pengorganisasian atau manajemen pembelajaran di dalam pembelajaran di dalam 

kelas. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan guru PAI kemaren 

memperlihatkan dan menjelaskan RPP dan menjelaskan jika para guru di SMA IT 

Al-Farabi khusunya guru Pendidikan agama islam tidak melaksanakan atau 

mengimplmentasikan startegi pengorganisasian maka guru tersebut pasti 

mendapatkan kesulitan Ketika guru itu mendapatkan kesulitan maka proses 

pembelajaran di dalam kelas tidak efisien dan efektif maka dari itu kami Ketika 

setiap melakukan rapat evaluasi guru selalu saling mengingatkan dan mendorong 

                                                        
109 Khoirul Abror, Wawancara,(Halanagn Ratu,  10 Maret 2020) 
110 Ibrahim, Wawancara,( SMA IT AL-Farabi, 11 Maret 2020) 
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agar setiap guru yang ada di SMA IT Al-Farabi melaksanakan strategi 

pengorganisasian agar indicator tercapai sesuai dengan harapan.111 

 

  Jadi peneliti melihat bahwasanya pelaksanaan strategi pembelajaran PAI 

di SMA IT Al-Farabi Pesawaran yakni yang pertama yaitu menggunakan strategi 

pengorganisasian seperti membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus 

dan perencanaan-perencanaan lain yang dibutuhkan untuk melakukan proses 

pembelajaran di dalam kelas agar terciptanya suasana pembelajaran yang 

menyenangkan efektif serta efesien.  

 Sebelum mengajar guru harus merancang dulu rencana pelaksanaan 

pembelajaran, maka dari itu menurut para ahli definisi pembelajaran tersebut 

dapat dijelaskan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh: Mulyasa  

mengungkapkan bahwa RPP adalah rencana penggambaran prosedur dan 

manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar kompetensi dan di jabarkan dalam silabus.112 

Adapun yang telah dipaparkan diatas maka dari itu pengertian RPP yang 

dikemukakan oleh E. Kosasih  

mengatakan bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang 

pengembangannya mengacu pada suatu KD tertentu didalam kurikulum/silabus.113 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu 

pertemuan atau lebih. RPP dekembangkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar 

(KD).114 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efesien, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

                                                        
111 Ahmad Fathoni, Wawancara,( SMA IT AL-Farabi, 11 Maret 2020) 
112 E.Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 183 
113 Kosasih, E. Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013. 

(Bandung: Yrama Widya 2004). h. 144 
114 Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah 
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psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang 

dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.  

Berdasarkan beberapa para ahli diatas, maka dapat disimpulkan RPP yaitu 

suatu rencana atau prosedur pembelajaran yang harus disusun oleh guru sebelum 

melaksanakan suatu proses belajar mengajar demi ketercapaian proses 

pembelajaran yang diharapkan. 

 

2. Pelaksanaan Strategi Penyampaian Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

 Strategi penyampaian pembelajaran Pendidikan agama islam di SMA IT 

Al-Farabi Pesawaran Lampung melihat ada beberapa materi atau komponen 

untuk pelaksanaannya agar proses pembelajaran di dalam kelas terlaksana dengan 

efektif. Komponen harus diperhatikan sebelum melakukan proses pembelajaran 

adalah media pembelajaran itu sendiri dan didukung oleh bentuk proses 

pembelajaran peserta didik. 

 Pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan agama islam kedua yaitu 

strategi penyampaian atau implementasi pembelajaran Pendidikan agama islam 

oleh para guru-guru yang mengajar di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung 

setelah peneliti melakukan wawan cara dengan waka kurikulum Bapak Wahyu 

Arif Furqon, S.Pd menyampaikan bahwasanya: 

   

 Saat melakukan strategi penyampaian pembelajaran Pendidikan agama 

islam dan waktu penyampaian pembelajaran dilakukan di dalam kelas pasa saat 

itu saya menyaksikan para peserta didik memperhatikan dan mendengarkan 

dengan baik walaupun ada beberapa peserta didika yang fokusnya kurang karena 

pada waktu itu guru menggunakan alat atau media pembelajaran menggunakan 

LCD sehingga dengan alat media ini salah satu strategi untuk memikat peserta 

didik agar lebih tertarik serta menumbuhkan rasa minat belajar.115 

 

  

 

                                                        
115 Wahyu Arif Furqon, Wawancara,(SMA IT AL-Farabi, 28 Maret 2020) 



89 

 

 

 

 Penjelasan tersebut diatas diperkuat oleh guru Pendidikan agama islam itu 

sendiri Bapak Khoirul Abror, S.Pd.I menyampaiakn kepada peneliti bahwa: 

  

Penggunaan atau pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan agama islam 

biasanya yang saya Ketika proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

ceramah, diskusi kelompok dan lain-lain. Kemudian saya membuat inovasi atau 

suasana kelas berbeda dengan cara merubah tempat duduk peserta didik agar 

berkelompok dan setiap kelompok ada 7 - 8 peserta didik, menurut saya strategi 

ini cukup efektif dan efesien didalam proses pembelajaran. Di dalam proses 

pembelajaran saya memakai alat bantu seperti LCD, video animasi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran saat itu dan untuk sumber belajar saya mengambil 

buku yang ada diperpustakaan sebagai sumber belajar yang saya gunakan untuk 

menambah referensi. Yang pernah saya lakukan saat mengajar di dalam kelas 

saya sering memberikan tugas kelompok daripada tugas individu karena Ketika 

dibuat kelompok suasana belajar peserta didik menjadi lebih hidup dan tidak 

terkesan pakum kemudian mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. .116 

 

 sebagaimana dalam dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 148 dijelaskan: 

ْوا اْلَخْيَراْت أَْيَع َةا تَُ ْوُن يَأْتِْم بُِ ُم هللاُ َوِلُ ي ٍ ِوْجَاةٌ ُ َو ُةَوِلْيَاا فَالْستَبِقُ 

 َجِرْيعًا لِنَّ هللاَ َعلَى ُكي ِ َشْيٍئ يَِدْيٌر.

Artinya: dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam (membuat) kebaikan. Dimana saja 

kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat), 

sesungguhnya Allah maha kuasa atas sesuatu. (Al-Baqarah: 148).117 

 

  

Hal ini diperjelas dengan hasil observasi peneliti lakukan di kelas XI bahwa: 

 

Ketika saya mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di kelas XI guru 

menggunakan metode diskusi didalam satu kelompok kami dibagi menjadi 7-8 

peserta didik. 1 ditunjuk sebagai moderator dan 1 peserta didik sebagai notulen 

dan 5 peserta didik lainya sebagai pemateri. Kemudian teman-teman yang lainya 

sebagai audien, setelah penyajian atau pemaparan dari pemateri kemudian 

moderator membuka pertanyaan kepada audien tadi. Setelah selesai diskusi guru 

                                                        
116 Khoirul Abror, Wawancara,( SMA IT AL-Farabi, 28 Maret 2020) 
117 Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah: ayat. 148 
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memberikan pertanyaan kepada para peserta didik untuk menjawab dengan 

secara acak walaupun masih ada yang tidak bisa menjawab.118 

 

 Hal tersebut diatas dipertegas oleh guru Pendidikan agama islam Bapak 

Khoirul Abror, S.Pd.I menyatakan bahwasanya: 

 

Untuk pelaksanaan strategi penyampain pembelajaran saya biasanya terlebih 

dahulu peserta didik membaca al-qur’an. Untuk pembelajarannya menggunakan 

LCD sebagai alat bantu saya untuk mengajar, peserta didik sering saya beri 

tugas individu juga sering saya memberi pr, supaya diasrama belajar. Saya sering 

menggunakan metode ceramah, presentasi dan diskusi untuk pembelajaran di 

dalam kelas.119 

 

Terlepas dari sebutan tersebut, banyak ahli yang memberikan batasan 

tentang media pembelajaran. AECT (Assosiation of Education and 

Communication) misalnya, mendefinisikan bahwa media pembelajaran adalah 

segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi.120 

Gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsang mereka untuk belajar. Sedangkan Education Association (NEA) 

mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan 

baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program 

intruktional. 

Sedangkan proyektor LCD adalah sebuah alat proyeksi yang mampu 

menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik 

secara terpisah maupun gabungan diantara unsur-unsur media tersebut dan dapat 

dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya.121 Pengertian lain dari LCD 

Proyektor adalah perangkat alat bantu yang sering digunakan untuk media 

presentasi, karena mampu menampilkan gambar dengan ukuran besar.122 

                                                        
118 Observasi Kelas Belajar, 27 Maret 2020 
119 Ahmad Fathoni, Wawancara,(SMA IT Al-Farabi, 28 Maret 2020) 
120 Asnawir , M. basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), 

hal. 11 
121 Ibid. h. 11 
122 Ibid. h. 11 
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Jadi Media proyektor LCD adalah sebuah alat proyeksi yang mampu 

menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik 

secara terpisah maupun gabungan diantara unsur-unsur media tersebut dan dapat 

dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya yang digunakan guru untuk 

media presentasi yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat menolong terjadinya proses belajar 

pada dirinya. 

 

3. Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMA IT Al-Farabi Pesawaran. 

 Dalam strategi pengelolaan pembelajaran  PAI di SMA IT Al-Farabi 

Kabupaten Pesawaran. Bapak Wahyu Arif Furqon sebagai waka kurikulum di 

SMA IT Al-Farabi Kabupaten Pesawaran menuturkan bahwa: Untuk strategi 

pengelolaan pembelajaran PAI mungkin guru hanya membuat catatan-catatan 

nilai atau catatan tentang kemajuan belajar peserta didik itu sendiri.123  

 Hal tersebut diatas diterangkan guru Pendidikan agama islam Bapak Khoirul 

Abror, S.Pd.I menyatakan bahwasanya: 

 

Pelaksanaan strategi pengelolaan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan 

saya implementasikan yaitu membuat buku catatan peserta didik dalam hal 

dengan tingkah laku keseharian atau catatan nilai kemajuan peserta didik dalam 

hal akademik itu sendiri. Kemudian saya membuat buku catatan motivasi peserta 

didik serta saya memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

akan saya sampaikan pada proses pembelajaran di dalam kelas.124 
 

Hal ini dibenarkan dan diperjelas oleh Ahmad Fathoni kepada peneliti bahwa: 

Untuk pelaksanaan strategi pengelolaan biasanya saya meneliti karakter peserta 

didik terlebih dahulu apakah peserta didik ini hanya memperhatikan dan 

mendengarkan saja cara memahami suatu materi yang disampaikan. Dan saya 

juga membuat catatan kemajuan peserta didik didalam pembelajaran.125 

 

                                                        
123 Khoirul Abror, Wawancara,( SMA IT Al-Farabi, 28 Maret 2020) 
124 Khoirul Abror, Wawancara, ( SMA IT Al-Farabi, 28 Maret 2020) 
125 Ahmad Fathoni, Wawancara, ( SMA IT Al-Farabi, 28 Maret 2020) 
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 Pemaparan tersebut diatas benar adanya denga napa yang peneliti lihat di 

SMA IT Al-Farabi bahwasanya guru Pendidikan agama islam khususnya 

melaksanakan strategi pengelolaan pembelajaran Pendidikan agama islam. 

Sejalan denga napa yang disampaikan oleh guru Pendidikan agama islam yaitu 

berupa hasil ulangan harian siswa dan masih ada nilai peserta didik yang 

dibawah KKM.  

 Jadi berdasarkan hasil penelitian strategi pengelolaan yang ada di SMA IT 

Al-Farabi para guru khususnya guru Pendidikan agama islam  yaitu guru-guru 

dengan membuat catatan-catatan yang berisi tentang nilai-nilai dari keseharian 

siswa dan ada juga catatan yang diambil dari ulangan-ulangan siswa itu sendiri. 

Dan catatan-catatan untuk memotivasi belajar siswa. 

Wiludjeng mengungkapkan strategi merupakan program umum untuk 

mencapai sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi. Strategi ini 

membentuk arah yang terpadu dari seluruh sasaran organisasi, dan menjadi 

petunjuk dalam penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang akan digunakan 

dalam rangka mencapai sasaran. Penyusunan strategi dapat dilakukan menurut 

langkah-langkah tertentu : 1) tentukan tujuan, 2) menetapkan ukuran, 3) hilangkan 

perbedaan yang terjadi, 4) memilih alternative, 5) penerapan perencanaan 

strategis, dan 6) mengukur dan mengawasi kemajuan.126 

 

Manajer harus memilih tujuan strategis. Pemelihan ini dipengaruhi oleh 

maksud, misi, nilainilai, dan kekuatan serta kelemahan organisasi. Manajer harus 

menentukan ukuran guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

Dengan menentukan ukuran apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Dalam 

dunia pendidikan strategi diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, 

serta kebutuhan yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan.127 

 

  

                                                        
126 Sri, Wiludjeng SP.. Pengantar Manajemen; Edisi 1. (Yogyakarta: Penerbit Graha 

Ilmu. 2007). h. 64 
127 Potler, Rowe dkk (dalam Mulyasa, 2003:220). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

  Pada bagian akhir tesis ini akan dikemukakan hal-hal pokok yang disajikan 

sebagai pemaknaan penelitian secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang 

diperolaeh dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan pembahasan yang di lakukan peneliti pada 

bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal penting terkait 

fokus penelitian. 

Pertama,pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung meliputi, strategi 

pengorganisasian. Adapun strategi pembelajaran pendidikan agama islam yang 

pertama strategi pengorganisasian yaitu sebagai strategi struktural strategi, yang 

mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesisi fakta, konsep 

prosedur dan prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran, yang dilaksanakan di 

SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung yaitu pembuatan RPP dan silabus. 

Kedua,strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh guru 

yang ada di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung yang kedua strategi 

penyampaian. Strategi penyampaian pembelajaran yaitu yaitu komponen variabel 

metode untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang di laksanakan di SMA 

IT Al-Farabi Pesawaran Lampung yaitu menggunakan metode diskusi, dan 

metode ceramah serta menggunakan alat bantu LCD, Video animasi, dan sumber 

belajar dari buku. 

Ketiga, pelaksanaan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

yang ada di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung strategi pengelolaan 

pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran yaitu strategi yang berurusan 

dengan peserta didik, ada empat hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan 

pembelajaran, yaitu (1) penjadualan penggunaan strategi pembelajaran, (2) 
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pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik, (3) pengelolaan motivasional 

dan (4) kontrol belajar.   

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam tesis ini yaitu mengenai 

strategi pembelajaran pendidikan agama islam diSMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung, maka hendak peneliti menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada para guru  mata pelajaran pendidikan agama islam di SMA IT 

Al-Farabi Pesawaran Lampung dapat meningkatkan strategi 

pembelajaran pendidikan agama islam dari segi perencanaan maupun 

pelaksanaan. Misalnya membuat silabus musyawarah dengan guru yang 

ada di SMA IT Al-Farabi, membuat inovasi dan variasi dalam hal 

strategi penyampaian materi kepada peserta didik, membuat acuan 

penilaian materi yang jelas guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dan 

juga pemberian tugas-tugas terstruktur guna menambah pemahaman 

peserta didik tentang materi yang disampaikan. 

2. Kepala sekolah SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung dapat 

dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja guru dalam hal 

perancangan strategi pembelajaran yang lebih pada bidang PAI secara 

khusus atau pada mata pelajaran lain secara umum. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati langsung lokasi SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

2. Melihat dan memperhatikan sikap guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Memperhatikan guru dalam pembelajaran PAI yang meliputi: 

penggunaan strategi pengelolaan dalam pembelajaran PAI, strategi 

penyampaian kemasan materi yang menarik dengan menggunakan 

media/alat pembelajaran, startegi pengorganisasian pembelajaran 

bervariatif, strategi pembelajaran, pemberian tugas. 

  



 

 

 

 

PEDOMAN DOKUMENTER 

 

1. Data tentang sejarah singkat berdirinya SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung. 

2. Data tentang visi dan misi SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

3. Data tentang jumlah siswa, guru, karyawan dan staf tata usaha di SMA 

IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

4. Data tentang sarana dan prasarana di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung. 

  



 

 

 

 

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA 

 

A. Wawancara Untuk Kepala Sekolah 

Nama Kepala Sekolah : Ibrahim, S.Pd.I  

NIP : - 

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala sekolah di

SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung ? 16 November 2019 

2. Apa visi dan misi SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung ? 

Visi : Mewujudkan lulusan beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, 

cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan 

Misi : a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

b. Menumbuhkan semangat untuk maju kepada seluruh 

warga sekolah 

c. Mendorong siswa dan membantu setiap siswa untuk 

mengenali potensi 

d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agamanya 

e. Menerapkan pengelolaan sekolah secara partisipasif 

dengan melibatkan warga sekolah 

f. Membiasakan hidup bersih dan sehat dengan 

membuang sampah pada tempatnya dan mengelola 

sampah dengan baik. 

3. Bagaimana sejarah berdirinya SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung ? 

SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung didirikan 

berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

0260/2015, tanggal 30 Juli 2015. SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung memiliki NSS: 301156002019 dan NPSN: 69968912. 

Pada awal berdirinya SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung 

bertempat di Desa Halangan Ratu sampai sekarang. 

4. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA IT 

Al-Farabi Pesawaran Lampung ? yang menjabat sebagai kepala 

sekolah di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. yaitu : 



 

 

 

 

a. Drs. Iskandar Syukur, M.A, 2015 - 2016 

b. Ariyanto, M.Pd, 2016-2017 

c. Ibrahim, S.Pd,I 2017-2019 

d. Ibrahim, S.Pd.I 2019-SekarangMenurut bapak apakah selama ini 

guru PAI di sekolah ini selalu berupaya dalam pembelajaran PAI 

? ya, sudah berupaya 

5. Bagaimana dari pihak sekolah, apakah ikut berperan terhadap upaya 

guru dalam pembelajaran PAI di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung ? ya, ikut berperan 

6. Bagaimana upaya dari bapak dalam pembelajaran PAI ? upaya yang 

dilakukan yaitu mengumpulkan guru untuk rapat koordinasi, 

menanyakan apa saja permasalahan dalam mengajar, melakukan 

supervisi terhadap guru mengenai apa yang harus lakukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik contohnya membuat 

program kerja, RPP, silabus, memberikan metode yang bervariasi 

agar mereka tidak bosan dan lain-lain. 

 



 

 

 

 

B. Wawancara Untuk Tata Usaha 

Nama : Sardi 

Jabatan : Staf TU 

 

1. Kapan SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung didirikan ? 30 Juli 

2018 

2. Berapa jumlah guru, karyawan dan staf tata usaha di SMA IT Al-

Farabi Pesawaran Lampung ? guru 12 orang, karyawan dan staf tata 

usaha 3 orang dan siswa 72 orang. 

3. Bagaimana keadaan siswa di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung ? 72 siswa kami semuanya laki-laki 

4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung ? keadaan sarana dan prasarana baik, untuk 

lebih rincinya bisa ditanyakan dengan wakasek sarana dan 

prasarana. 

 



 

 

 

 

C. Pedoman Wawancara Untuk Guru Pendidikan Agama Islam 

Nama : Khoirul Abror, S.Pd 

Bidang Studi : PAI 

 

1. Sejak kapan Bapak mengajar di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung ? 15 Juli 2018 

2. Apa saja latar belakang pendidikan Bapak? S1 PAI 

3. Apakah Bapak memberikan motivasi yang terus-menerus dalam 

pembelajaran PAI ? iya selalu baik sebelum pembelajaran ataupun 

di akhir pembelajaran 

4. Bagaimana contoh motivasi yang Bapak berikan ? memberikan 

nasehat agar lebih giat belajar, menceritakan para pemuka agama 

dizaman rasulullah tentang pendidikan agama islam bukan hanya 

tentang dunia yang dipelajari tetapi akhirat lebih penting agar anak 

daapat mengaplikasikan dikehidupan sehari-hari. 

5. Apakah Bapak menggunakan strategi pengorganisasian dalam 

pembelajaran PAI ? iya betul sekali saya sebelum melakukan 

pembelajaran terlebih dahulu membuat RPP, Silabus dll 

6. Apakah Bapak menggunakan media/alat pembelajaran dalam 

pembelajaran PAI ?  Iya saya menggunakan  

7. Apa saja Media/alat yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ? 

laptop, LCD, Video Animasi dll. 

8. Apakah Bapak menggunakan metode yang bervariatif dalam 

pembelajaran PAI 

? iya saya menggunakan metode bervariatif 

9. Metode apa saja yang Bapak gunakan dalam mengajar? Metode 

ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas, demonstrasi 

10. Apakah metode itu yang paling sering digunakan atau yang paling 

disukai? sering digunakan tetapi bervariatif 

11. Mengapa? Apakah paling mudah atau efektif ? mudah dan cukup 

efektif menurut saya 

12. Apakah Bapak menggunakan strategi dalam pembelajaran ? iya saya 



 

 

 

 

menggunakannya 

13. Strategi apa saja yang Bapak gunakan ? saya menggunakan strategi 

pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan 

14. mengapa ? agar siswa antusias dan aktif dalam pembelajaran. 

15. Apakah Bapak memberikan tugas kepada peserta didik ? iya pastinya 

setiap guru harus memberikan tugas 

16. Bagaimana bentuk tugas yang Bapak berikan ? makalah, 

portofolio, mencari  tentang ayat-ayat / dalil al-quran dan 

menganalisis kandungan ayat. 

17. Apakah Bapak memberikan hukuman kepada peserta didik dalam 

pembelajaran PAI ? iya bagi siswa yang tidak disipli  

18. Bagaimana bentuk hukuman yang Bapak berikan ? memberikan 

tugas tambahan kepda siswa tersebut 

19. Mengapa ? Apakah hukuman tersebut lebih efektif untuk peserta 

didik ? ya, sebagian sudah efektif. 

20. Apakah Bapak melakukan evaluasi ? ya 

21. Bagaimana evaluasi yang Bapak lakukan? Berupa tertulis, lisan dan 

perbuatan. 

22. Apakah Bapak memberikan hadiah (reword) kepada peserta didik ? 

ya 

23. Seperti apa hadiah yang Bapak berikan? Berupa pujian dan motivasi. 

24. Menurut Bapak apa saja faktor pendukung dan penghambat guru 

dalam pembelajaran PAI ini ? pendukung: buku pelajaran (buku 

paket tersedia), siswa dengan kesadaran sendiri membeli buku. 

Penghambat: siswa malas belajar, menggunakan telat masuk kelas 

serta ngbrol tidak memperhatikan didalam kelas  

25. Menurut Bapak apakah siswa berminat mengikuti pembelajaran ? 

bagaimana minat siswa tersebut terhadap pembelajaran ? ya, 

antusias dan aktif mengikuti pembelajaran 

26. Menurut Bapak apakah siswa memiliki perhatian terhadap 

pembelajaran, bagaimana perhatian siswa tersebut terhadap 

pembelajaran ? ya, siswa mengkuti pembelajaran dengan baik dan 



 

 

 

 

mendengarkan penjelasan guru. 

27. Apa saja fasilitas / sarana prasarana yang menunjang upaya guru 

dalam strategi penyampaian pembelajaran PAI di SMA IT Al-

Farabi Pesawaran Lampung ? Bagaimana fasilitas / sarana dan 

prasarana tersebut ? LCD, alat-alat praktikan, kipas angin, ruang 

kelas yang cukup bersih, adanya buku pelajaran di perpustakaan, 

akan tetapi buku yang ada kurang banyak/ kurang lengkap. 

28. Menurut Bapak Bagaimana lingkungan belajar siswa di SMA IT 

Al-Farabi Pesawaran Lampung ? nyaman, suasana belajar yang 

tenang, ruang kelas cukup bersih. 

 



 

 

 

 

D. Pedoman Wawancara Untuk Guru Pendidikan Agama Islam 

 

Nama : Ahmad Fathoni, Lc 

Bidang Studi : PAI 

 

1. Sejak kapan bapak mengajar di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung ? 15 Juli 2018 

2. Apa saja latar belakang pendidikan bapak ? S1 jurusan hadist di 

universitas cairo mesir. 

3. Menurut bapak upaya seperti apa saja yang harus dilakukan kepada 

peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya ? pendekatan, 

pembelajaran tambahan bagi siswa yang belum tuntas, 

pembelajaran yang menarik, metode yang bervariasi. 

4. Apakah bapak memberikan motivasi yang terus-menerus dalam 

upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik matpel PAI ? ya 

5. Bagaimana contoh motivasi yang bapak berikan ? memberiakn 

nasehat dan menggunaan metode-metode pembelajaran yang lebih 

inovatif dan kreatif. 

6. Apakah bapak menggunakan strategi pengorganisasian dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta didik 

matpel PAI ? iya 

7. Strategi pengorganisasian seperti apay yang bapak gunakan? 

Dengan cara membuat RPP terlebih dahulu sebelum melakukan 

pembelajaran di kelas 

8. Apakah bapak menggunakan metode yang bervariatif

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik matpel 

PAI ? ya 

9. Metode apa saja yang bapak gunakan dalam mengajar? Tanya 

jawab, diskusi, kelompok, praktek 

10. Apakah metode itu yang paling sering digunakan atau yang paling 

disukai? disukai 

11. Mengapa? Apakah paling mudah atau efektif ? efektif 



 

 

 

 

12. Apakah bapak menggunakan strategi dalam pembelajaran ? ya 

13. Strategi apa saja yang bapak gunakan ? mengapa ?, agar anak lebih 

aktif dan dapat memahami pembelajaran dengan baik 

14. Apakah bapak memberikan tugas kepada peserta didik ? ya 

15. Bagaimana bentuk tugas yang bapak berikan ? tugas kelompok 

dan perorangan 

16. Apakah bapak melakukan evaluasi ? ya 

17. Bagaimana evaluasi yang bapak lakukan? Latihan dan ulangan 

18. Apakah bapak memberikan hadiah (reword) kepada peserta didik 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik ? ya 

19. Seperti apa hadiah yang bapak berikan? pujian,dan motivasi  

20. Menurut bapak apakah siswa berminat mengukuti pembelajaran, 

bagaimana minat siswa tersebut terhadap pembelajaran ? ya, siswa 

antusias dan aktif dalam pembelajaran 

21. Menurut bapak apakah siswa memiliki perhatian terhadap 

pembelajaran, bagaimana perhatian siswa tersebut terhadap 

pembelajaran ? ya, Antusias, mendengarkan dan merespon 

penjelasan guru. 

22. Apa saja penunjang dalam melaksanakan strategi penyampaian 

materi ? buku perpustakaan, LCD, dan alat-alat praktikan, serta 

tugas individu 

23. Menurut bapak Bagaimana lingkungan belajar siswa di SMA IT Al-

Farabi Pesawaran Lampung ? cukup kondusif, suasana belajar yang 

cukup tenang, Ruang kelas yang bersih, hubungan guru dan peserta 

didik juga harmonis. 



 

 

 

 

E. Pdoman wawancara untuk waka kurikulum  

Nama : Wahyu Arif Furqon, S.Pd 

Jabatan: Waka Kurikulum 

1. Sejak kapan bapak mengajar di SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung ? 15 Juli 2017 

2. Apa saja latar belakang pendidikan bapak ? S1 jurusan kimia di 

UNILA. 

3. Menurut bapak upaya seperti apa saja yang harus dilakukan 

kepada peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya ? 

pendekatan, pembelajaran tambahan bagi siswa yang belum 

tuntas, pembelajaran yang menarik, metode yang bervariasi. 

4. Apakah bapak memberikan motivasi yang terus-menerus dalam 

upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik matpel PAI ? 

ya 

5. Bagaimana contoh motivasi yang yang diberikan berikan Guru 

PAI di sekolah bapak ? memberiakn nasehat dan menggunaan 

metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. 

6. Apakah Guru PAI menggunakan strategi pengorganisasian 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta 

didik matpel PAI ? iya 

7. Strategi pengorganisasian seperti apa yang gunakan guru PAI? 

Dengan cara membuat RPP terlebih dahulu sebelum melakukan 

pembelajaran di kelas 

8. Apakah Guru PAI menggunakan metode  yang

 bervariatif dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik matpel PAI ? ya 

9. Metode apa saja yang bapak gunakan dalam mengajar? Tanya 

jawab, diskusi, kelompok, praktek 

10. Apakah metode itu yang paling sering digunakan atau yang 

paling disukai? disukai 

11. Mengapa? Apakah paling mudah atau efektif ? cukup efektif 

12. Apakah guru menggunakan strategi dalam pembelajaran ? ya 



 

 

 

 

13. Strategi apa saja yang gunakan guru PAI ? mengapa ?, agar 

anak lebih aktif dan dapat memahami pembelajaran dengan baik 

14. Apakah guru PAI memberikan tugas kepada peserta didik ? ya 

15. Bagaimana bentuk tugas yang bapak berikan ? tugas kelompok 

dan perorangan 

16. Apakah guru PAI melakukan evaluasi ? ya 

17. Bagaimana evaluasi yang bapak lakukan? Latihan dan ulangan 

18. Menurut bapak apakah siswa berminat mengukuti 

pembelajaran, bagaimana minat siswa tersebut terhadap 

pembelajaran ? ya, siswa antusias dan aktif dalam pembelajaran 

19. Menurut bapak apakah siswa memiliki perhatian terhadap 

pembelajaran, bagaimana perhatian siswa tersebut terhadap 

pembelajaran ? ya, Antusias, mendengarkan dan merespon 

penjelasan guru. 

20. Apa saja penunjang dalam melaksanakan strategi penyampaian 

materi ? buku perpustakaan, LCD, dan alat-alat praktikan, serta 

tugas individu 

21. Menurut bapak Bagaimana lingkungan belajar siswa di SMA IT 

Al-Farabi Pesawaran Lampung ? cukup kondusif, suasana 

belajar yang cukup tenang, Ruang kelas yang bersih, hubungan 

guru dan peserta didik juga harmonis. 

  



 

 

 

 

F. Pedoman wawancara untuk siswa SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung 

Nama : Arsal Matondang 

1. Bagaimana pendapat saudara tentang guru yang mengajar di SMA 

IT Al-Farabi Pesawaran Lampung ? alhamdulillah baik dan tegas 

2. Bagaimana pendapat saudara tentang pelaksanaan pembelajaran 

mata pelajaran PAI yang dilakukan bapak guru? Mudah dimengerti 

3. Bagaimana pendapat saudara tentang strategi pembelajaran PAI ? 

Cukup baik 

4. Menurut saudara apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan 

startegi pembelajaran PAI ? Ketika di kelas guru biasanya 

menggunakan LCD dan buku yang dari perpustakaan 

5. Apakah saudara merasa senang dengan strategi yang dilakukan 

guru tersebut? Iya senang 

6.  Apakah saudara merasa kesulitan terhadap strategi ? tidak 

7. Apakah anda memiliki minat yang kuat untuk mengikuti 

pelajaran PAI ? iya 

8. Apakah ada kritik dan saran saudara untuk guru PAI khususnya 

dalam pelajaran PAI ? iya, lebih ditingkatkan lagi usahanya. 
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1. Data tentang sejarah singkat berdirinya SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung. 

2. Data tentang visi dan misi SMA IT Al-Farabi Pesawaran 

Lampung. 

3. Data tentang jumlah siswa, guru, karyawan dan staf tata usaha 

di SMA IT Al-Farabi Pesawaran Lampung. 

4. Data tentang sarana dan prasarana di SMA IT Al-Farabi 

Pesawaran Lampung. 
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PLANK NAMA SEKOLAH SMA IT AL-FARABI 

 

 



 

 

 

 

 

KONDIDI KELAS ALAM SMA IT AL-FARABI 

 

 
 

GEDUNG KANTOR GURU DAN LAB KOMPUTER 

 

 
KANTOR TATA USAHA SMA IT AL-FARABI 

 

 

 
 



 

 

 

 

WAWANCARA DENGN GURU PAI SMA IT AL-FARABI 

 

 
 

WAWANCARA DENGAN WAKA KURIKULUM SMA IT AL-FARABI 

 

 
 

WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SMA IT AL-FARABI 
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SUASANA PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS SMA IT AL-FARABI 
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PROFIL SEKOLAH SMA IT AL-FARABI 

 

 



 

 

 

 

 
 

REKAPITULASI JUM SISWA SMA IT AL-FARABI 
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