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ABSTRAK

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TADABUR ALAM DALAM
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA

PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  KELAS VII C
DI SMP N I BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

Oleh:

HanifGhifari

Penelitianinidilatarbelakangiolehadanyapermasalahanyaiturendahnyahasilbela
jarpadamatapelajaranPendidikan Agama Islam. Hal inidisebabkandalam proses
belajarmengajarkemampuanpesertadidik yang kurangmemahamimateridan guru
masihkurangaktifdalammenggunakan model –model pembelajaran. Salah satu
alternative yang dapatdigunakanuntukmeningkatkanhasilbelajarPendidikan Agama
Islam adalah Model pembelajaranTadaburAlam.

JenispenelitianiniadalahPenelitianTindakanKelas (PTK) yang
terdiridariduasiklus.TahappelaksanaanPenelitianTindakanKelas (PTK)
meliputiperencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
danrefleksi.Denganmenggunakanmetodeobservasi, interview, dokumentasi,
danteshasilbelajar.

Pelaksanaanpenelitianinisudahberjalandenganbaiksesuaidenganlangkah-
langkahpembelajaranTadaburAlam,
inidibuktikandenganadanyapeningkatanhasilbelajar,
sebelumpenerapannilaiteshasilbelajarpesertadidik yang mencapai KKM adalah
11pesertadidikdenganpresentase 36,6%, siswatidakmencapai  KKM  adalah
19pesertadidikdenganpresentase63,3%.
KemudiansetelahmenggunakanpembelajaranTadaburAlamdapatdiketahuinilai rata-
rata teshasilbelajarmengalamipeningkatan.Padasikluspertamanilaiteshasilbelajarsiswa
yang mencapaiketuntasanhanya 21pesertadidikdenganpresentase70%, dantidaktuntas
9pesertadidikdenganpresentase30% .
Kemudiansikluskeduateshasilbelajarsiswamencapaiketuntasan
28pesertadidikdenaganpresentase93,3% , yang tidaktuntas
2pesertadidikdenganpresentase6,6% siswa.

Kata Kunci : Model Pembelajaran Tadabur Alam dan Hasil Belajar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dengan

tujuan meningkatkan dan mendukung proses belajar siswa.1 Pada saat

pembelajaran guru menggunakan metode dan strategi untuk memudahkan siswa

memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Banyak guru pada saat

mengajar menggunakan metode ceramah dan strategi yang digunakan lebih

berpusat pada guru, dengan menggunakan metode dan strategi tersebut siswa

cenderung pasif dalam proses pembelajaran, sehingga terjadi ketidak

tercapainya kompetensi yang berujung pada tidak maksimalnya pemahaman

siswa terhadap materi.

Situasi pembelajaran seperti ini membuat siswa tidak memiliki

kesempatan untuk menuangkan kreatifitasnya, untuk meningkatkan potensi

dirinya dalam mengoptimalkan kemampuan, mengidentifikasi, merumuskan,

dan sedapat mungkin memecahkan masalah. Demikian juga para guru kurang di

bekali dengan metodologi yang variatif untuk membelajarkan materi pelajaran

secara inovatif dan pembelajaran aktif (active learning). Pikiran guru selalu

dipenuhi dengan upaya mengajarkan apa yang ada dalam kurikulum dan

1Nana sudjamadan Ahmad Rivai, Media Pengjaran, (Bandung: Rafika Aditama), h.211
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sedapat mungkin mengejar target mata pelajaran yang telah dirumuskan dalam

kurikulum, mereka hampir tidak berfikir akan upaya meyakinkan siswa untuk

belajar dikelas maupun di liuar kelas yang memiliki relevansi dalam kondisi

perubahan sosial masyarakat yang ada disekitar kehidupannya

Permasalahan yang disebutkan diatas memerlukan solusi agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai, untuk itu dibutuhkan sesuatu strategi pembelajaran

dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif yang dapat mencapai tujuan

belajar. Seperti halnya strategi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,

Efektif, dan Menyenangkan). Pembelajaran dengan menerapkan strategi

PAIKEM banyak diterapkan dalam berbagi model pembelajaran salah satunya

yakni pembelajaran yang berhubungan langsung dengan dunia luar yaitu

pembelajaran dengan tadabur alam.  Pembelajaran diluar kelas memiliki arti

penting yang yang dapat diperoleh para siswa dan guru diantaranya : peserta

didik dapat beradaptasi dengan lingkungan alam sekitar, mengetahui

pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam

sekitar dan memiliki kemandirian terhadap lingkungan dan alam sekitar.2

Pendekatan pembelajaran pun seharusnya juga diubah, pendekatan

pembelajaran yang berorientasi pada guru (teacher oriented) harus diubah

menjadi pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa (student

orinted) pentingnya perubahan pendekatan pembelajaran ini dapat kita kaitkan

2Adelia Vera, Metode Mengajar Anak Di Luar Kelas,(Yogyakarta:Divapres, 2012), h.19-12.
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dengan ungkapan filosofis besar cina Konfisius yakni “apa yang saya dengar,

saya lupa, apayang saya lihat, saya ingat; apa yang saya lakukan, saya paham”.

Ungkapan Konfisius tersebut memberiakan inspirasi terhadap pendekatan

pembelajaran dikelas yang sering dikenal dengan istilah (active learning.Dalam

model ini, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan ditemukan, dibentuk dan

dikembangkan siwa sendiri.3

Pembelajaran diluar ruang akan membawa siswa peserta didik dapat

berintegerasi dengan alam. Alam akan membuka cakrawala pandang siswa

lebih luas. Metode ini juga diharapkan dapat menjalin kelarasan antara materi

pembelajaran dengan lingkungan sekitar. Para siswa diharapkan dapat menimba

ilmu secara langsung dari pengalaman nyata dan ada dalam meningkatkan

kemandirian, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan diingat

untuk jangka panjang.

Tadabur dalam  kamus besar bahasa indonesia artinya merenungkan.

Sedangkan alam adalah sesuatu yang teratur, sehingga dalam setiap langkah

kehidupan juga tampak keteraturan itu. Dari keteraturan itu dapat di cari hukum

alam (Natural Law) yang dapat menjawab para ilmuan, dengan hukum itu para

manusia yang menggunakan akalnya dapat mengetahui bahwa di belakang

sertiap akibat ada sebab, dan sebab yang sama biasanya menghasilkan akibat

yang sama pula. Alam semesta dan jagat raya merupakan ruangan yang Maha

3M.Silberman,Dimensi-Dimensi Pendidikan  Islam, (Malang,2008),h. 181.
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Besar , di dalamnya terdapat kehidupan/biotic dan abiotik serta terjadi segala

peristiwa baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak dapat

diungkapkan manusia

Pengertian  model  tadabur alam adalah cara penyajian bahan pelajaran

dengan membawa murid langsung kepada obyek di luar kelas. Tadabur alam

merupakan saran pembelejaran untuk mengenal ke Maha Besaran Allah yang

telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya.

Adapun ayat yang menerangkan tentang tadabur alm atau penciptaan alam

semesta adalah Q.S AL –Anbiya :30

                             
    

Artinya“ Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit
dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan
antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka
Mengapakah mereka tiada juga beriman”4

Dan disebutkan juga dalam Q.S luqman ayat 10

                       
                

4Kementrian Agama RI,PenciptaanBumiDalamPrespektif Al-Qur’an danSains,
Jakarta,2012,h.84
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Artinya“ Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak
menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis
binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya
segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik”5

Materi pembelajaran dengan menggunakan Tadabur Alam bisa

diterapkan dalam berbagai materi pelajaran termasuk materi Pendidikan Agama

Islam (PAI) yang merupakan faktor penting untuk menciptakan kehidupan

harmonis dan mengupayakan kedekatan dengan Allah melalui berbagai

ciptaannya yang ada di alam ini. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

merupakan materi ajar yang bertujuan untuk membimbing siswa dengan

mengembangkan kecerdasan spritual yng dimiliki siswa secara maksimal.

Konsep tadabur alam adalah konsep belajar aktif dan belajar

kemandirian, dengan menggunakan alam sebagai media langsung untuk belajar.

Penerapan model pembelajaran tadabur alam  berusaha menciptakan suasana

mengajar yang menyenangkan.6 Atmosfer belajar tidak menegangkan,

komunikasi antara guru dan murid juga baik dan juga mementingkan active

learning, siswa di kenalkan pada alam dan diberi pengatahuan tentang benda-

benda alam, yang berguna untuk meningkatkan kemandirian siswa. Aktifitas

tadabur alam dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan mengajak anak

5Kementrian Agama RI,PenciptaanBumiDalamPrespektif Al-Qur’an danSains,
Jakarta,2012,h.423

6HilmiHambali,Eksplorasi Pembelajaran Tadabbur Alam Dalam Meningkatkan Kecerdasan
Naturalis (Naturalistik Intellegence) Dan Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intellegence)siswa SMP
UnismuhMakasar, JurnalPendidikanFisika, Vol.5,No.1, 2017, h 03
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menikmati segarnya alam, seperti mengajak siswa sawah, pegunungan, hutan

dan danau dll. Guru menjelaskan materi-materi yang berkaitan denga PAI yang

mana akan mempermudah siswa untuk memahami materi tersebut.Menerapkan

model pembelajaran dalam meningkatkanhasil belajar siswa  ini akan lebih

menarik untuk siswa, apalagi jika dilaksanakan dengan baik. Untuk itu peneliti

akan mengadakan penelitian pada siswa SMP N 1 Batanghari, Lampung Timur.

Dalam hal ini peneliti ingin mencari akar persoalan dari lemahnya hasil belajar

siswa SMP N 1 Batanghari dan menyelesaikan menggunakan model

pembelajaran tadabur alam sebagai metode untuk memecahkan persoalan yang

di hadapi.

Dalam penerapan metode pembelajaran tadabur alam, diterapkan

konsep belajar seperti halnya sekolah alam. Hal ini dikarenakan media utama

dalam proses belajar mengajar yaitu dengan melibatkan alam. Dalam metode

belajar ini lebih banyak menggunakn aktif atau active learning, yaitu anak

belajar melalui pengelaman langsung. Dengan mengalami langsung  siswa

diharapkan belajar dengan lebih bersemangat, tidak bosan, dan lebih aktif.

Meningkatkan adalah menaikan (derajat, taraf, dan sebagainya)

mempertinggi, memperhebat (produksi dan sebagiannya). Maksud dari

meningkatkan menurut penulis adalah suatu usaha atau upaya yang di lakukan

oleh guru dengan maksud menaikan aktifitas peserta didik  dalam kegiatan

belajar mengajar yang berlangsung di kelas maupun di luar kelas.
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Adapun langkah – langkah yang harus di tempuh dalam menggunakan Model

Tadabur Alam yaitu: langkah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.7

1. LangkahPersiapan

a. Menentukanobjek/ tempat yang

akandigunakanolehpesertadidikdalambelajardiluarkelas,

dalamhaltersebuthendaknyadiperhatikanrelevansidengantujuanbelajar,

kemudahanmenjangkaunya.

b. MenentukancarabelajarsiswapadasaatmenggunkanstrategiTadaburAlam

. Misalnya membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk

mendiskusikan yang berkaitan tentang materi.

c. Guru

mempersiapkanperizinanjikadiperlukanmisalnyamembuatdanmengirim

suratpermohonanuntukmengunjungiobjektersebut agar

merekadapatmempersiapkan.

d. Persiapanteknis yang diperlukanuntukkegiatanbelajar,

sepertitatatertibdiperjalanandantempattujuan, perlengkapanbelajar yang

harusdibawa.

2. LangkahPelaksanaan

7HilmiHambali, Eksplorasi Pembelajaran Tadabbur Alam Dalam Meningkatkan Kecerdasan
Naturalis (Naturalistik Intellegence) Dan Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intellegence)siswa SMP
UnismuhMakasar, JurnalPendidikanFisika, Vol.5,No.1, 2017, h 03
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Padalangkahiniadalahmelakukankegiatanbelajar di

tempattujuansesuaidenganrencana yang dipesiapkan..Berikutnya guru

menjelaskan materi pelajaran dan setelah menjelaskan guru

membagikankelompok-kelompok,.Lalu

parasiswadengankelompoknyamendiskusikanhasil-hasilbelajarnya, untuklebih

melengkapidanmemehamimateri yang di pelajarinya.

3. TindakLanjut

Melakukan proses evaluasiterhadapmateri yang sudah di jelaskanoleh

guru dan yang di diskusikan dari masing-masing kelompok. masing- masing

siswa akan diberikan 10 sampai 20 soal pilihan ganda untuk mengetahui hasil

belajar menggunakan model Tadabur Alam.8

Untuk mengembangkan kecerdasan sepiritual anak dapat

dipergunakan metode-metode yang mampu menggerkan anak agar dapat

berfikir, menalar, mampu menarik kesimpulan, dan membuat generalisasi.

Caranya adalah dengan memahami lingkungan alam di sekitarmya, mengenal

benda-benda ciptaan Allah, seperti pepohonan, binatang, pegunungan dan lain

sebagainya karena itu ada yang menciptakan.

Kadang-kadang dalam proses belajar mengajar, siswa perlu diajak

keluar sekolah untuk meninjau tempat tertentu atau objek yang lain. Hal ini

bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya

8Ibid, h. 8
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dengan melihat kenyataan. Karena itu,dikatakan pembelajaran tadabur alam

adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu

tempat atau objek tertentu di luar sekolah utuk memahami tanda- tanda

kebesaran Allah

Dalam pembelajaran tadabur alam memiliki Kelebihan tadabur alam

Yaitu:9

1) TadaburAlamakanmembuatsiswatidakbosandalambelajar.

2) TadaburAlammendekatkandanmengingat Allah

3) Motivasibelajarakanlebihsemangatkarenaanakdidikmengalamisuasanabel

ajar yang berbeda

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yakni

“Hasil” dan “Belajar”. Hasil berarti sesuatu yang diadakan atau dibuat oleh

usaha. Belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Berikut ini

adalah beberapa penegertian hasil belajar menurut para ahli :

a. Hasil belajar merupakan hal yang dapat di pandang dari dua sisi yaitu sisi

siswa dan sisi guru.

1) Dilihat dari sisi siswa hasil belajar merupakan tingkat perkembangan

mental yang yang lebih baik bila dibandingkan pada saat belum belajar

9HilmiHambali, Eksplorasi Pembelajaran Tadabbur Alam Dalam Meningkatkan Kecerdasan
Naturalis (Naturalistik Intellegence) Dan Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intellegence)siswa SMP
UnismuhMakasar, JurnalPendidikanFisika, Vol.5,No.1, 2017, h 03
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2) Dari sisi guru hasil belajar adalah saat terselesaikannya bahasan

pelajaran.10

b. Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,

dari tidak mengerti menjadi mengerti.

c. Hasil belajar adalah sesuatu yang di peroleh berupa kesan-kesan yang

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktifitas

belajar .

Hasil belajar adalah perubahan sebagai akibat pengalaman belajar dan

proses belajar siswa baik kognitif, afektif dan psikomotorik. Atau dapat

diartiakan segala informasi yang berasal diperoleh selama pendidikan yang

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan

tranformasi yang ada dalam proses belajar. Adanya umpan balik yang akurat

sebagai hasil evaluasi yang akurat pula akan memudahkan kegiatan  perbaikan

proses pendidikan. Maksudnya ialah segala hal informasi yang diperoleh dari

proses pembelajaran.

Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Ditbinpaisun,

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha dan asuhan terhadap anak didik

agar nantinnya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang

terkandung di dalam islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud

10DimyatidanMudjiono, Belajar Dan Pembelajaran,(Bandung :Alfabeta2006), h.23.
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serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan

ajaran ajaran agama islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya

sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.11

MenurutZakiyatDarajatPendidikanAgama Islam

adalahsuatuusahauntukmembinadanmenagasuhpesertadidik agar

senantiasadapatmemahamiajaran

Islamsecaramenyeluruh.Lalumenghayatitujuan, yang

padaakhirnyadapatmengamalkansertamenjadikan

Islamsebagaipandanganhidup.12

Berkaitan denganpendidikanmakna

Islamtelahmemerintahkanmenututilmusejakdarikandunganhinggakeliangkubur.

Artinyasejakanakdalamkandungansikapibu,

amalperbuatanibuakandapatmempengaruhianakdalamkandungannya.

Setelahlahiribulah yang pertamamendidiknya,

mengajarkannyaberbicara,bersikapsopansantun yang baik.

Dari pengertiantersebutdapatditemukanbeberapahal yang

perludiperhatikandalampembelajaranpendidikan agama islam, yaituberikutini:

a. PendidikanAgama Islam sebagaiusahasadar, yaknisuatukegiatanbimbingan,

pengajaranataulatihan yang dilakukansecaraberencanadansadaratastujuan

yang hendak di capai.

11ZakiahDeradjat, IlmuPendidikan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara,2016),h.48.
12Muhaimin, Op, Cit.h.76
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b. Pesertadidik yang hendakdisiapkanuntukmencapaitujuan, dalamartiada yang

dibimbing, diajaridandilatihdalampeningkatankeyakinan, pemahaman,

penghayatan, danpengamalanterhadapajaranislam

c. PendidikanatauGuru Pendidikan Agama Islam(GPAI) yang

melakukankegiatanbimbingan,

pengajaranataupelatihansecarasadarterhadappesertadidiknyauntukmencapait

ujuan.

d. KegiatanpembelajaranPendidikan Agama Islam

diarahkanuntukmeningkatkankeyakinan, pemahaman,

penghayatandanpengalamanajaran agama islamdaripesertadidik, yang di

sampingmembentukkesalehanpribadi,

jugasekaligusuntukmembentukkesalehan social.

Berdasarkanhasilpra survey  padatanggal 18 aprildengan observasi

,denganjumlahpesertadidiklaki-laki 15 dan 15

pesertadidikperempuan.13Adapunmengenairendahhasilbelajarpesertadidikpada

matapelajaranPendidikan Agama Islam yang

masihrendahhalinidigambarkandalamtabel di bawahini.

Tabel. 1
Hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMP N 1 Batanghari Lampung Timur Kelas VII C semester genab tahun
pelajaran 2016/20117

13AbsenPesertaDidik, Kelas VII C  SMP N 1 Batanghari Lampung Timur
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No Nama Peserta Didik Jenis

Kelamin

Kemampuan Keterangan

L/P KKM Nilai

1 Afrindo Rahmanda L 75 65 Belum Tuntas

2 Ageng Kurnia Ananta L 75 80 Tuntas

3 Agung Kurniawan L 75 60 Belum Tuntas

4 Agy Yudistian L 75 80 Tuntas

5 Aprilia Dewi Wulandari P 75 75 Tuntas

6 Atika Rizkiawati P 75 60 Belum Tuntas

7 Aziz Ghani Wicaksono L 75 70 Belum Tuntas

8 Bagas Trianto L 75 65 Belum Tuntas

9 Cut Felicha Azzahra P 75 75 Tuntas

10 Dinda Ayu Dianti P 75 70 Belum Tuntas

11 Efi Defiyanti P 75 65 Belum Tuntas

12 Erlangga Putra Wijaya L 75 65 Belum Tuntas

13 Fathiya Salma Andrima P 75 50 Belum Tuntas

14 Ferdi Hasan L 75 75 Tuntas

15 Ica Mawarni P 75 65 Belum Tuntas

16 Ilham Lahiya L 75 65 Belum Tuntas

17 Irma Defrianty P 75 70 Belum Tuntas

18 Istiqomah P 75 70 Belum Tuntas

19 Ivanul Hakim L 75 75 Tuntas

20 Khoiriyah Artha Aulia P 75 70 Belum Tuntas

21 Kullfi Chindra Jaya L 75 65 Belum Tuntas

22 M. Iqbal Rizky Mu’affa L 75 60 Belum Tuntas

23 Muhamad Isa Daud L 75 75 Tuntas

24 Pangky Satria L 75 65 Belum Tuntas
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25 Ramayanti Oktavia P 75 75 Tuntas

26 Resma Ayu Zumrotul P 75 70 Belum Tuntas

27 Revo Sheandy Oratama L 75 65 Belum Tuntas

28 Selvia Purpitasari P 75 75 Tuntas

29 Tamara Dwi Berlian P 75 75 Tuntas

30 Winda Lestari P 75 75 Tuntas

Nilai Tuntas 11 36,7%

Nilai Tidak Tuntas 19 63,3%

Jumlah 30 100%

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Berdasarkan dari table diatasdapatdilihatmasihbanyakpesertadidik yang

belummencapaiketuntasan yang telahditerapkan, dandari data

atasdapatdipersentasekanhasilbelajarpesertadidik yang belumtuntasseperti table

di bawah.

Table. 2
PersentaseketuntasanHasilBelajarPesertaDidikPelajaranPendidikan Agama

Islam Kelas VII C SMP N 1 Batanghari Lampung Timur Semester Genab
TP 2016/2017

No Nilai Kriteria Jumlahsiswa Presentase

1 < 75 Tuntas 11 36,7%

2 >75 Belum tuntas 19 63,3%

Jumlah 30 100%

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Sebagaimanastandarkelulusan di SMP N 1 Batanghari Lampung

Timurmenetapkan KKM ( KriteriaKetuntasan Minimal)

sebagaipengukurhasilbelajar, adapunpenetapan KKM bagi Mata
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PelajaranPendidikan Agama Islam dengannilai 75. Berdasarkan table

diatasmenunjukanbahwatingkatkeberhasilanpesertadidikdalamsatukelashanya

11 pesertadidikdenganpresentase 36,7%dan yang tidaktuntasada 19

pesertadidikdenganpresentase 63,3% . Pesertadidik yang tuntas 11, dan yang

gagal19,dari data tersebuthasilbelajar di SMP N 1 Batanghari Lampung

Timurbelummemenuhikriteriaketuntasan minimum (KKM).14

SelamainistrategipembelajaranPendidikan Agama Islam yang

diterapkanpada SMP N 1 Batanghari Lampung

Timurmasihbelummenerapkanstrategipembelajaran yang

bervariasidanmasihmenggunakanstrategimenghafal, resume, penugasan,

dandemontrasi. Cara-carasepertiitudiakuimembuatsiswatampakbosan,

kurangbersemangatdanadasebagiananak yang

asikmengobroldengantemansebangkunya, bermain-

main,danmengantukdaripadamemperhatikanataumendengarkanapa yang

dijelaskanoleh guru dalambelajar agama

danhalinijugamenyebabkanhasilbelajarpesertadidikrendah.

Denganadanyafenomenadiatas,

makapenelitimemandangpentingdalammemecahkanpermasalahan yang

terjadidandapatdilakukansesuaiwaktu yang tersediahematbiayadandayadukung

lain yang mempelancardalampenelitiantentangpenerapan model

14DokumentasiPresentasePembelajaran MataPelajaranPendidikanAgama Islam di Kelas VII C
di SMP N 1 Batanghari Lampung Timur
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pembelajaranTadaburAlam, yang mana di

harapkandapatmeningkatkanhasilbelajarpesertadidikpadamatapelajaranPendidik

an Agama Islam kelas VII C SMP N 1 Batanghari Lampung Timur.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu :

1. Hasil belajar peserta didik dibidang Pendidikan Agama Islam kelas VII C di

SMP N 1 Batanghari, Lampung Timur masih rendah.

2. Sebagaimasukanterhadap guru PAI agar menggunakanvariasi model-model

pembelajaranuntukmeningkatkanhasilbelajarpesertadidik

3. Inginmengetahuibagaimanahasilbelajarpesertadidiksetelahmenerapkan

model pembelajaranTadaburAlam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang

menjadi permasalahan. Diantaranya adalah:

Apakah penerapan model pembelajaran tadabur alam dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di kelas VII C di SMP N 1 Batanghari, Lampung Timur?

D. Tujuan Penelitian
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Dalamsetiap aktifitas perlu adanya tujuan yang hendak dicapai agar

usaha tersebut tidak keluar dari rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi

ini adalah:

Untuk mengetahuiapakah penerapan model pembelajaran tadabur alam

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam kelas VII Cdi SMP N 1 Batanghari, Lampung

Timur.

E. Hipotesis Tindakan

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara menegenai hal yang di

buat untuk menjelaskan hal itu dan juga menentukan atau mengarahkan

peneyelidikan selanjutnya.

Sedangkan menurut  E. Mulyasa , hipotesis tindakan merupakan jawaban

sementara terhadap masalah yang di hadapi, sebagai alter native tindakan yang

pandang paling tepat dalam memecahkan masalah yang telah dipilih untuk

diteliti melalui penelitian tindakan kelas.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat di simpulkan bahwa

hipotesis tindakan adalah suatu kesimpulan yang bersifat sementara dari

masalah penelitian yang akan diteliti. Maka dari itu penulis mengajukan

hipotesis bahwa” Penerapan Model Pembelajaran Tadabur Alam Dapat
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Meningkatkanhasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam kelas VII C di SMP N 1Batanghari Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Mengingat pentingnya dari sebuah penelitian maka manfaat dari

penelitian ini dapat penulis paparkan sebagaimana berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

tentang pentingnya penerapan model pembelajaran tadabur alam dalam

meningkatkan kemandirian siswa dan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan baru bagi penulis dan juga pihak-pihak yang berkaitan.

2. Praktis

a. Guru

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi guru secara bertahap

dapat mengetahui model pembelajaran tadabu alam yang mampu

meningkatkan kemandirian sisawa dalam pembelajaran dikelas sehingga

permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran dapat teratasi. Di

samping itu, penelitiaan ini dapat membantu memperbaiki penerapan model

pembelajaran tadabur alam dan profesionalisme guru yang bersangkutan.

b. Peserta Didik
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Bagi peserta didik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

kontribusi dalam praktik pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa SMP

N 1 Batanghari, Lampung Timur.

c. SMP N 1 Batanghari, Lampung Timur

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang

bermanfaat bagi SMP N 1 Batanghari, Lampung Timur dalam rangka

perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembelajaran Tadabur Alam

1. Pengertian Tadabur Alam

Tadabur artinya merenungkan, menghayati, memikirkan makna

untuk kemudian menjadikannya sebagai pelajaran. Sedangkan alam

adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sehingga dalam

setiap langkah kehidupan juga tampak keteraturan.1Dari keteraturan itu

dapat di cari hukum alam (Natural Law) yang dapat menjawab para

ilmuan, dengan hukum itu para manusia yang menggunakan akalnya

dapat mengetahui bahwa di belakang sertiap akibat ada sebab, dan

sebab yang sama biasanya menghasilkan akibat yang sama pula. Alam

semesta dan jagat raya merupakan ruangan yang maha besar,di

dalamnya terdapat kehidupan/biotic dan abiotik serta terjadi segala

peristiwa baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak

dapat diungkapkan manusia.

Alam mengajari kita banyak hal, ada hal-hal yang terkait dengan

kehidupan dunia ataupun yang terkait dengan kehidupaan akhirat,ada

tentang mencintai dan menyanyangi sesama, belajar menghargai

sesuatu, bahkan kitapun di ajari oleh alam dalam hal yang mungkin

1Hilmi Hambali, Eksplorasi Pembelajaran Tadabbur Alam Dalam Meningkatkan
Kecerdasan Naturalis (Naturalistik Intellegence) Dan Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intellegence)
siswa SMP  Unismuh Makasar, Jurnal Pendidikan  Fisika, Vol.5,No.1, 2017, h 03
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tidak pernah terfikirkan dalam benak kita dan mungkin baru saat itulah

kita sadar kita dituntun oleh alam.

Tadabur alam merupakan sebuah pembelajaran yang menciptakan

suasana mengajar yang menyenangkan. Atmosfer belajar tidak

menegangkan, komunikasi antara guru dan siswa juga hangat dan

mementingkan pada active learning. Siswa dikenalkan pada alam dan

diberi pengetahuan tentang benda-benda alam. Kemudian ditanamkan

pemahaman, siapa yang menciptakan alam tersebut dan tindakan yang

tepat terhadap alam beserta isinya. Konsep penerapan tadabur alam

sebagai upaya pembentukan kecerdasan spritual dan kecintaan terhadap

alam, sehingga kurikulumnya mengacunkepada hal-hal sebagai berikut:

kurikulum ahlak, melalui konsep teladan pengembangan SQ (spritual

quotient) yang diimplementasikan secara praktis melalui pengamatan

alam dengan mentadaburi isi alam semesta. Metode belajar tadabur

alam adalah metode yang dilakukan di alam terbuka. Kondisi yang baik

dalam penerapan metode ini adalah kondisi yang mendekatkan siswa

dekat dengan alam berupa rimbunan pepohonan, lahan untuk

perkebunan, bahkan sejumlah hewan ternak seperti: angsa, bebek,

menjadi bagian dari suasana alami yang ada di alam.2

Sekarang ini paling banyak di gunakan adalah PAILKEM

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik).

Strategi pembelajaran yang menggunakan lingkungan adalah salah satu

2Ibid, h. 04
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strategi yang mendorong siswa agar belajar tidak tergantung dari apa

yang ada dalam buku atau kitab yang merupakan pegangan guru.3

Konsep pembelajara ini berangkat dari belajar kontekstual dengan lebih

mengedepankan bahwa hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu oleh

siswa adalah apa yang ada di lingkungannya. Dengan mengetahui

lingkungan yang ada disekitarnya, maka kelak siswa selesai belajar, dia

akan berusaha memanfaatkan lingkungan ini sebagai sumber daya yang

akan dikelolanya sebagai sumber yang dapat membeikan nilai tambah

baginya.

Selanjutnya Sulaeman, mendifinisikan bahwa lingkungan

merupakan suatu keadaan disekitar kita. Lingkungan scara umum

terbagi atas dua jenis: yaitu lingkungan alam dan bauatan. Dengan

demikian lingkungan merupakan salah satu potensi yang diciptakan

oleh Allah SWT untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan

manusia dalam menjalini kehidupan didunia yang perlu dijaga

kelestariannya. Penggunaan pendekatan lingkungan alam merupakan

suatu trobosan baru untuk menghilangkan verbalisme dalam diri siswa

serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang terwujud pada kecintaan

terhadap lingkungan alam dan kesediaan untuk menjaganya dari

kerusakan. Di samping itu, siswa semakin termotivasi untuk belajar

sambil menikmati keindahan alam sekitar. Berdasrkan difinisi di atas,

maka dapat di tarik kesimpulan bahwa lingkungan merupakan sumber

3Hamzah Uno dan Nurdin Muhamad, Belajar Dengan Pendekatan Paikem, Bumi Aksara,
Jakarta, 2015, h.11-12
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belajar yang paling efektif dan efisien serta tidak membutuhkan biaya

yang besar dalam meningkatkan motivasi peserta didik.4

Pembelajaran tadabur alam merupakan pembelajaran terkini yang

menuntut siswa untuk lebih aktif dan guru lebih inovatif dalam

pengamasan pembelajaran yang memanfaatkan alam sebagai sumber

dan tempat belajar. Penggunaan tadabur alam ini diharapkan agar kelak

anak  lebih senang dengan lingkungan dan alam sekitar.

Adapun ayat yang menerangkan tentang tadabur alam atau penciptaan

alam semesta adalah Q.S AL –Anbiya :30

أ

                           
      

Artinya“ Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian
Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala
sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman”5

Dan disebutkan juga dalam Q.S luqman ayat 10

                      
                  

4Ibid, h 136-137.
55Kementrian Agama RI,Penciptaan Bumi Dalam Prespektif Al-Qur’an dan Sains,

Jakarta,2012,h.84
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Artinya“ Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak
menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala
macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu
Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik”

2. Langkah Langkah Menggunakan Model Tadabur Alam

Ada langkah – langkah yang harus di tempuh dalam menggunakan

straregi Tadabur Alam yaitu, langkah persiapan, pelaksanaan, dan

tindak lanjut.6

a. Langkah Persiapan

1) Dalam hubungannya dengan pembahsan bidang studi, guru dan

siswa menentukan tujuan belajar yang diharapkan diperoleh para

siswa berkaitan dengan penggunaan strategi Tadabur Alam

sebagai strategi yang di gunakan.

2) Menentukan objek/ tempat yang akan digunakan oleh peserta

didik dalam belajar diluar kelas, dalam hal tersebut hendaknya

diperhatikan relevansi dengan tujuan belajar, kemudahan

menjangkaunya.

3) Menentukan cara belajar siswa pada saat menggunkan strategi

tadabur alam. Misalnyamembagi siswa menjadi beberapa

kelompok untuk mendiskusikan yang berkaitan tentang materi.

6Hilmi Hambali, Eksplorasi Pembelajaran Tadabbur Alam Dalam Meningkatkan
Kecerdasan Naturalis (Naturalistik Intellegence) Dan Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intellegence)
siswa SMP  Unismuh Makasar, Jurnal Pendidikan  Fisika, Vol.5,No.1, 2017, h 03
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4) Guru mempersiapkan perizinan jika diperlukan misalnya

membuat dan mengirim surat permohonan untuk mengunjungi

objek tersebut agar mereka dapat mempersiapkan.

5) Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti

tata tertib diperjalanan dan tempat tujuan, perlengkapan belajar

yang harus dibawa.

b. Langkah Pelaksanaan

Pada langkah ini adalah melakukan kegiatan belajar di

tempat tujuan sesuai dengan rencana yang dipesiapkan.Lalu guru

membagikan kelompok-kelompok untuk mengamati alam yang ada

disekitar.Berikutnya para siswa dengan kelompoknya

mendiskusikan hasil-hasil belajarnya, untuk lebih mlengkapi dan

memehami materi yang di pelajarinya.7

c. Tindak Lanjut

Melakukan proses evaluasi terhadap materi yang sudah di

jelaskan oleh guru dan yang di diskusikan dari masing-masing

kelompok. masing- masing siswa akan diberikan 10 sampai 20 soal

pilihan ganda untuk mengetahui hasil belajar menggunakan model

Tadabur Alam

7Ibid, h. 06
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3. Kelebihan dan Kekurangan Tadabur Alam

Untuk mengembangkan kecerdasan sepiritual anak dapat

dipergunakan metode-metode yang mampu menggerkan anak agar

dapat berfikir, menalar, mampu menarik kesimpulan, dan membuat

generalisasi. Caranya adalah dengan memahami lingkungan alam di

sekitarmya, mengenal benda-benda ciptaan Allah, seperti pepohonan,

binatang, pegunungan dan lain sebagainya karean itu ada yang

menciptakan.

Kadang-kadang dalam poses belajar mengajar, siswa pelu diajak

keluar sekolah untuk meninjau tempat tertentu atau objek yang lain. Hal

ini bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam

pelajarannya dengan melihat kenyataan. Karena itu,dikatakan

pembelajaran tadabur alam adalah cara mengajar yang dilaksanakan

dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar

sekolah utuk memahami tanda- tanda kebesaran Allah8

Dalam pembelajaran tadabur alam memiliki kelebihan dan

kekurangan di antaranya:

1) Kelebihan Tadabur Alam

a) Tadabur alam akan membuat siswa tidah bosan dalam belajar

b) Tadabur alam mendekatkan dan mengingat Allah

c) Motivasi belajar akan lebih semangat karena anak didik

mengalami suasana belajar yang berbeda

8Ibid, h. 07
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2) Kekurangan Tadabur Alam

a) Memerlukan koordinasi dengan guru serta bidang studi lain

agar tidak terjadi tumpang tindih waktu selama kegiatan

tadabur alam.

b) Fasilitas yang diperlukan dan biaya yang dipergunakan sulit

untuk disediakan oleh siswa atau sekolah

c) Sangat memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang

B. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata yakni

“Hasil” dan “Belajar”. Hasil berarti sesuatu yang diadakan atau dibuat

oleh usaha. Belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu.

Berikut ini adalah beberapa penegertian hasil belajar menurut para ahli :

a. Hasil belajar merupakan hal yang dapat di pandang dari dua sisi

yaitu sisi siswa dan sisi guru.

1) Dilihat dari sisi siswa hasil belajar merupakan tingkat

perkembangan mental yang yang lebih baik bila dibandingkan

pada saat belum belajar.

2) Dari sisi guru hasil belajar adalah saat terselesaikannya bahsan

pelajaran.9

9Dimyati dan Mudjiono,Belajar Dan Pembelajaran, (Bandung :Alfabeta 2006), h.23.
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b. Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.

c. Hasil belajar adalah sesuatu yang di peroleh berupa kesan-kesan

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil

dari aktifitas belajar .

Berdasarkan  hasil difinisi diatas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima

proses pembelajaran atau pengalaman belajarnya. Hasil belajar

memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Proses penelitian

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang

kemajuan siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan belajar

melalui kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya dari informasi tersebut

guru dapat menyusun dan membina kegiatan siswa lebih lanjut, baik

untuk keseluruhan kelas atau individu.

2. Ciri Ciri Belajar

Seseorang yang telah melakukan aktivitas belajar dan diakhiri dari

aktivitasnya itu telah memperoleh perubahan dalam dirinya dengan

memiliki pengalaman baru, maka individu itu di katakan belajar, yang

mana hakikat belajar itu adalah perubahan tingkah laku, maka ada

beberapa perubahan tertentu yang dimasukan dalam ciri-ciri belajar,

antara lain.10

10Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2015),h.20.
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a. Perubahan Yang Terjadi Secara Sadar.

Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya

perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi

adanya perubahan dalam dirinya. Misalnya ia mengetahui bahwa

pengetahuan bertambah, kecakapannya bertambah, dan kebiasaannya

bertambah. Jadi, dapat kita ketahui bahwa individu itu mengetahui

perubahannya dengan sadar.

b. Perubahan Dalam Belajar Yang Bersifat Fungsiaonal

Sebagai hasil belajar perubahan yang terjadi dalam diri individu

berlangsung terus menerus. Suatu perubahan yang terjadi akan

menimbulkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan

ataupun belajar berikutnya dala arti, perubahan ini berlangsung terus-

menerus sampai kecakapan individu itu menjadi lebih baik dan

sempurna.

c. Perubahan Dalam Belajar Bersifat Positif Dan Aktif

Dalam perbuatan belajar perubahan-perubahans elalu bertambah

dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya.

Dengan demikian, semakin banyak usaha belajar itu dilaksnakan, makin

banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Yang mana

perubahan yang bersifat aktif itu perubahan yang tidak terjadi dengan

sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri`

d. Perubahan Dalam Belajar Bukan Bersifat Sementara
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Perubahan yang bersifat sementara yang terjadi hanya untuk

beberapa saat saja, seperti bekeringat, keluar air mata, dan sebagaiman

tidak dapat digoongkan sebagai perubahan dalam belajar. Akan tetapi,

perubahan  dalam belajar itu bersifat permanen.

e. Perubahan Dalam Belajar Bertujuan Dan Terarah

Ini berarti perubahan, tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang

ingin dicapai,. Perubahan belajar terarah pada peubahan tingkah laku

yang benar- benar disadari. Misalnya seseorang ingin belajar mengetik,

dalam arti seseorang tersebut melakuakan perbuatan belajar itu dengan

senantiasa terarah sesuai dengan tingkah laku yang ditetapkan.11

Jadi dapat kita simpulkan, bahwa setiap  perubahan yang terjadi pada

seseorang itu merupakan hasil dari belajar, yang mana dengan belajar

seseorang itu dapat mengetahui dari hal yang ia belum atau tidak

diketahui  membuat seseorang untuk terus belajar.

3. Jenis-Jenis Belajar

Belajar selain memiliki cirri-ciri belajar di atas juga memiliki jenis-

jenis belajar, adapun jenis-jenis belajar tersebut adalah:12

a. Belajar Arti Kata-Kata

Belajar arti kata-kata adalah orang mulai menangkap arti yang

terkandung dalam kata-kat yang digunakan.Pada mulanya suatu kata

sudah dikenal.Tetapibelum tahu artinya.Setiap pelajar atau mahasiswa

11Ibid, h.21.
12Ibid,h.21.
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pasti belajar arti kata-kata tertentu yang belum diketahui.Tanpa hal ini

maka sukar menggunakannya, kalaupun dapat menggunakannya, tak

urung ditemukan kesalahan penggunanya.Mengerti arti kata-kata

merupakan dasar terpenting.

b. Belajar Kognitif

Dalam belajar kognitif, objek-objek yang ditanggapi tidak hanya

yang bersifat materil, tetapi juga bersifat non materil.Bila objek

materil maupun non materil telah dimiliki, maka seseorang telah

mempunyai alam pikiran kognitif, itu berarti semakin banyak pikiran

dan gagasan yang dimiliki seseorang, semakin luasnya dalam pikiran

kognitif orang itu.Belajar kognitif penting dalam belajar, seseorang

tidak bisa melepaskan diri dar belajar kognitif.

c. Belajar Menghafal

Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi

verbal di dalam ingatan,sehingga dapat memproduksikan (ingatan)

kembali secara harfiyah. Sesuai dengan materi yang asli, dalam

menghafal ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu

mengenai tujuan,pengertian, perhatian dan ingatan. Efektifnya

tidaknya dalam menghafal dipengaruhi syarat-syarat

tersebut.Menghafal tanpa tujuan menjadi tidak terarah, menghafal

tanpa pengertian menjadi kabur, menghafal tampa perhatian menjadi

kacau, dan menghafal tanpa ingatan sia-sia.13

13Ibid, h.22.
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d. Belajar Teoritis

Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan

fakta (pengetahuan) dalam suatu kerangka organisasi mental,

ssehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem,

seperti terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah.

e. Belajar Konsep

Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili

sejumlah objek yang mempunyai cirri-ciri yang sama. Orang yang

mempunyai konsep mampu mengadakan abstkraksi terhadap objek-

objek yang dihadapi, sehingga objek ditempatkan pada golongan

tertentu.Konsep dibedakan atas konsep konkret dan konsep yang harus

didenifisikan, konsep konkret adalah pengertian yang menunjukan

pada objek-objek dalam lingkungan fisik.Sedangkan konsep yang

didefinisikan adalah yang mewakili realitas hidup, tetapi tidak

langsung menunjuk dalam realitas lingkungan hidup fisik, karena

realitas tidak berbadan.

f. Belajar Kaidah

Belajar kaidah termasuk dari jenis belajar kemahiran intelektual,

yang dikemukakan oleh Gegne, belajar kaidah adalah bila dua konsep

atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang

mempresentasikan suatu keteraturan.14Orang yang telah mempelajari

14Ibid,h.23.
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suatu kaidah, mampu menghubungkan beberapa konsep.Kaidah adalah

suatu pegangan yang tidak dapat di ubah-ubah.

g. Belajar Berfikir

Belajar berfikir sangat diperlukan selama belajar disekolah atau

perguruan tinggi. Masalah dalam belajar terkadang ada yang harus si

pecahkan sendiri, tanpa bantuan orang lain. Pemecahan masalah itulah

yang harus memerlukan pemikiran.

h. Belajar Keterampilan Motorik

Dalam kehidupan manusia, keterampilan motorik memegang

perananan sangat pokok. Seorang anak kecil harus sudah menguasai

berbagai keterampilan motorik

Jadi, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa dengan belajar kita

dapat mengetahui sesuatu yang tidak diketahui menjadi tahu, belajar

juga memerlukan cara berfikir yang baik, itu semua dapat kita ketahui

dengan belajar karena dengan belajar kita dapat memiliki keterampilan

dan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita.

4. Ragam-Ragam Belajar.

Dalam proses belajar di kenal adanya bermacam- macam kegiatan

yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik

dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek tujuan dan

perubahan tingkah laku yang diharapkan. Keanekaragaman jenis belajar
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ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan

manusia yang juga bermacam-macam.15

a. Ragam Abstrak

Abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berfikir

abstrak.Tujuannya dalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan

masalah masalah yang tidak nyata.Dalam mempelajari hal-hal yang

abstrak diperlukan peranan akal yang kuat disamping penguasaan atas

prinsip, konsep, dan generalisasi.

b. Ragam Keterampialan

Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-

gerakan motorik yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan

otot-otot.Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampialan

jasmaniah tertentu.Dalam belajar jenis ini latihan-latihanintensif dan

teratur amat diperlukan.

c. Ragam Sosial

Belajar social pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-

masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan maslah tersebut.

Tujuannya adalah menguasai pemahaman dan kecakapan dalam

memecahkan masalah-masalah social seperti masalah keluarga, masalah

persahabatan, masalah kelompol, dan masalah-masalah yang lain yang

besifat masyarakat. Selain itu belajar social bertujuan untuk mengatur

dorongan nafsu pribadi demi kepentingan bersama dan member peluang

15Muhibbin Syah, Psikologo Belajar,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2015), h.125.



34

kepada orang lain atau kelompok lain untuk memenuhi kebutuhannya

secara seimbang dan proposioanal.16

d. Ragam Pemecahan Masalah

Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar

menggunakan metode-metode ilmiah atau berfikir secara sistematis,

logis, teratur, dan teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemmpuan

dan kecakapan kognitif untuk memecahkan, masalah  secara rasional,

lugas, dan tuntas. Untuk itu, kemampuan siswa dalam menguasai konsep-

konsep, dan prinsip- prinsip amat diperlukan.

e. Ragam Rasional

Belajar rasioanal adalah belajar dengan menggunakan kemampuan

berfikir secara logis dan sistematis (sesuai dengan akal sehat).Tujuannya

ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-

prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini sangat erat kaitannya dengan

belajar pemecahan masalah, dengan belajar rasional, siswa diharapkan

memiliki kemampuan rational problem solving, yaitu kemampuan

memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dn strategi

akal sehat, logis, dan sistematis.17

f. Ragam Kebiasaan

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan baru atau

perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan, selain

menggunakan perintah, suri teladan dan pengalaman khusus, juga

16Ibid, h.126.
17Ibid,h. 127.
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menggunakan hukuman dan ganjaran.Tujuannya agar siswa memperoleh

sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan

positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Selain itu

arti tepat dan positif diatas adalah selaras dengan norma dan tata nilai

moral yang berlaku, baik yang bersifat relegius, tradisional, dan cultural.

Belajar kebiasaan akan lebih tepat dilaksanakan dalam kontek

pendidikan keluarga sebagaimana yang dimaksud oleh UUD Sistem

Pendidikan Nasional/1989 Bab IV Pasal 10(4).18

g. Ragam Apresiasi

Belajar Apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau

nilai suatu objek.Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan

mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini kemampuan

menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu.

h. Ragam Pengetahuan

Belajar pengetahuan (studi) ialah belajar dengan cara melakukan

penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Studi ini

juga dapat diartikan sebagai sebuah program belajar terencana untuk

mennguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi dan

experiment.Tujuan belajar pengetahuan ialah agar siswa memperoleh

atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu

yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam

mempelajarinya.

18Ibid,h.128.
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5. Faktor Faktor Yang Memepengaruhi Belajar.

Proses belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan

secara terus menerus(continous) yang disebut adaptasi. Pengalaman

adaptasi dapat mewujudkan  perkembangan skema baru. Namun

demikian, faktor individu tidak berlangsung  begitu saja berinteraksi

dengan lingkungan untuk menimbulkan perubahan tingkah laku baru

atau skema baru.

Proses belajar di pengaruhi oleh : (1) faktor internal meliputi faktor

fisiologis dan faktor psikis, (2) faktor eksternal yaitu berupa segala

sesuatu yang berada di luar diri individu yangmeliputi: lingkungan

fisik, lingkungan psikis, lingkungan personal, lingkungan kelembangan

yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.19

a. Faktor Internal

Faktor internal yang terdapat dalam diri individu yang belajar

adalah berupa faktor yang mengolah dan memproses lingkungan

sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar.

Pada dasarnya faktor internal itu sangat kompleks yang dapat

diklasifikasikan menjadi dua yaitu: {a} faktor fisiologis dan {b}faktor

psikologis. Meskipun kedua faktor ini hanya dapat dibedakan dalam

tataran konsep teoritik, tetapi dalam praktiknyakedua faktor ini saling

berkaitan satu dengan yang lain dalam proses belajar.

1) Faktor Fisiologis

19Karwono, Belajar Dan Pembelajaran,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.46.
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Faktor fisiologis meliputi antara lain: keadaan jasmani(normal,

cacat, bentuk tubuh kuat atau lemah) yang semuanya akan

mempengaruhi cara merespons terhadap lingkungan. Kondisi fisiologis

sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Contoh cacat

panca indra akan mempengaruhi cara menangkap sesuatu yang ada di

luar dirinya karena masuknya stimulus dari dunia luar kedalam struktur

kognitif adalah melalui panca indra. Faktor kelelahan, faktor gizi, akan

memberikan kontribusi berbeda terhadap pross hasil belajar. Individu

yang kekurangan gizi dan kelelahan fisik akan berbeda saat merespons

dan memproses sesuatu dari lingkungan dengan individu yang sehat dan

cukup gizi serta kondisi jasmani yang optimal.

2) Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan kondisi internal yang memberikan

kontribusi besar terhadap untuk terjadinya proses belajar. Setiap

individu memiliki karasteristik psikologis berbeda dengan yang lain.

Pebedaan inilah yang menimbulkan perbedaan cara merespons terhadap

stimulus dari luar, yang akan berdampak pada hasil belajar yang

berbeda. Faktor internal yang berupa karasteristik psikologis anatara

lain meliputi:

Intelegensi : Merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan,

kemampuan yang dimiliki dan diwarisi sejak lahir. Seorang ahli yang

bernama Santrock mendifinisikan kemampuan inteligensi menjadi tiga
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bentuk yaitu kemampuan verbal, kemampuan memecahkan masalah,

dan kemampuan belajar dari pengalaman sehari-hari.20

a) Emosi : Sebagai fungsi psikis, emosi sangat kuat mempengaruhi

proses dan aktivitas belajar. Suatu kegiatan di lakukan akan

menghasilkan sesuatu yang baik jika disertai suasana emosional

yang positif. Sebaliknyan, kegiatan yang secara umum menarik

untuk dilakukan, tetapi dalam suasana emosional yang negatif,

kegiatan itu pun tidak dapat dikerjakan dengan baik. Penampakan

emosi dapat dilihat dari gerak-gerik individu antara lain melalui:

roman muka, bahasa, gerak tubuh dan tangan.

b) Bakat : Secara umun bakat adalah kemampuan untuk belajar,

kemampuan itu baru dapat direalisasikan menjadi suatu kecakapan yang

nyata setelah melalui belajar dan berlatih. Hasil belajar tersebut sangat

di pengaruhi oleh bakat seseorang dengan diasah melalui latihan yang

terus-menerus. Potensi dasar berupa bakat ini akan mempengaruhi

proses dan hasil belajar.

c) Motivasi : Secara umum motif dapat di jelaskan sebagai daya

upaya yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu. Manusia

pada umumnya memiliki dua macam dorongan atau motif yaitu:

intrinsic motive, dorongan yang datangnya dari dalam manusia dan

extrinsic motive yaitu dorongan yang datangnya dari luar dirinya. Untuk

motif yang kedua ini guru dianjurkan dalam pembelajaran untuk dapat

20Ibid,h.47.
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menciptakan suasana belajar yang kondusif. Individu yang memiliki

intelegensi yang tinggi belum tentu sukses dalam pembelajaran jika

tidak memilki motif yang tinggi dalam belajar. Sebaliknya individu

yang memiliki intelegensi sedang saja , tapi memiliki motif belajar yang

tinggi ada kemungkinan memperoleh hasil belajar yang lebih baik.

d) Perhatian :  Agar objek yang dipelajari dapat memperoleh hsasil

yang optimal maka individu harus memiiki perhatian terhadap objek

yang dipelajari. Beberapa hal yang dapat menarik perhatian individu

terhadap objek yang dipelajari antara lain : {1} objeknya menarik, {b}

objeknya itu baru, {3} objeknya itu lain dari biasannya,{4} objeknya itu

berkaitan dengan kebutuhan individu,{5} objeknya itu bermanfaat.

Oleh sebab itu, perhatian pada suatu objek yang akan dipelajari

merupakan persyaratan penting untuk terjadinya proses belajar.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada diluar diri

individu atau sering disebut dengan lingkungan. Lingkungan dapat

diklasifikasi kedalam berbagai bentuk antara lain:

1) Lingkungan fisik antara lain terdiri atas: geografis, rumah,sekolah,

pasar,dan sebagainya.

2) Lingkungan psikis meliputi dua aspiransi, harapan-harapan, cita-

cita, dan amsalah yang dihadapi.

3) Lingkungan personal meliputi: teman sebaya, orang tua, guru, tokoh

masyarakat, dan sebagainya.
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4) Lingkungan nonpersoanal diantaranya meliputi: peralatan,

perpohonan, dan gunung.

5) Jika dilihat dari sudut kelembagaan dan pengaruhnya terhadap

proses dan hasil belajar lingkungan terdiri atas : lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah, dan dan lingkungan masyarakat

Jadi faktor eksternal dapat mengubah tingkah laku individu,

mengubah karakter, bahkan dapat mengodifikasi karakter individu.

Sebagai ilustrasi orang yang hidup dilingkungan sisi pantai akan

memiliki tingkahlaku yang berbeda dengan orang yang hidup didaerah

pegunungan. Perbedaan ini terlihat misalnya dari segi cara berbicara,

dan menanggapi orang lain.21

C. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agam Islam

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran

yang harus dimasukan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal

di Indonesia.Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu

dimensi.

Pengertian Pendidikan Agam Islam menurut Ditbinpaisun,

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha dan asuhan terhadap anak

didik agar nantinnya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa

yang terkandung di dalam islam secara keseluruhan, menghayati makna

dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya

21Ibid, h.48.
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serta menjadikan ajaran ajaran agama islam yang telah dianutnya itu

sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan

dunia dan akhiratnya kelak.22

Menurut Zakiyat Darajat Pendidikan Agama Islam adalah suatu

usaha untuk membina dan menagasuh peserta didik agar senantiasa

dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh. Lalu menghayati

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam

sebagai pandangan hidup.

Berkaitan denagn pendidikan makna islam telah memerintahkan

menutut ilmu sejak dari kandungan hingga keliang kubur. Artinya sejak

anak dalam kandungan sikap ibu, amal perbuatan ibu akan dapat

mempengaruhi anak dalam kandungannya. Setelah lahir ibulah yang

pertama mendidiknya, mengajarkannya berbicara,bersikap sopan santun

yang baik,

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu

berikut ini:

a. Pendidikan Agam Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang dilakukan

secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak di capai.

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan,

dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan dilatih dalam

22Zakiah Deradjat,Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta :BumiAksara,2016),h.48.
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peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan

pengamalan terhadap ajaran islam

c. Pendidikan atau Guru Pendidikan Agama Islam(GPAI) yang

melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan

secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan

pendidikan agama islam.

d. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan

untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan

pengalaman ajaran agama islam dari peserta didik, yang di

samping membentuk kesalehan pribadi, juga sekaligus untuk

membentuk kesalehan social.23

2. Sumber Pendidikan Agama Islam

a) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber agama islam pertama dan utama. Menurut

keyakinan umat islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah,

al quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman(wahyu)

Allah,sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada

Nabi Muhamad sebagai Rosul Allah. Tujuannya, untuk menjadi

pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan

kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagian di

akhirat kelak.24

23Muhaimin, Op,Cit.h.76
24Muhamad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam,Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,

2011,h.93.
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Al –Quran yang menjadi sumber nilai dan norma umat islam itu

terbagi ke dalam 30 juz, 114 surat, lebih dari 6000 ayat, 74.499 kata

atau 325.345 huruf suku kata kalau dilihat dari sudut pandang bahasa

Indonesia.

Menurut Imam JalaludinAs Suyuti:” Al Qur’an adalah firman Allah,

diturunkan kepada Nabi Muhamad SAW. Untuk melemahkan orang

yang menentangnya sekalipun hanya dengan surat yang paling pendek,

pembacanya itu termasuk ibadah”.25

b) Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua agama dan ajaran islam. Apa yang

telah disebut dalam Al-Qur’an diatas dijelaskan atau dirinci lebih lanjut

oleh Rasulullah dengan sunnah beliau. Karena itu, sunnah Rasul yang

kini terdapat dalam al-Hadist merupakan penafsiran serta penjelasan

otentik, tentang Al-Qur’an. Perkataan hadist menurut pengertian

kebahsaan ialah berita atau sesuatu yang baru.Dalam ilmu hadis istilah

tersebut berarti segala perkataan, perbuatan dan sikap diam nabi tanda

setuju. Para ahli hadist, umumnya menyamakan istilah hadist dengan

istilah sunnah. Sebagaimana sumber agama dan ajaran islam, al- hadist

mempunyai perananan penting setelah Al-Qur’an. Al Qur’an sebagai

kitab suci dan pedoman hidup umat islam.

Ada tiga peranan al- Hadist disamping Al Qur’an sebagai sumber agam

dan ajaran islam:

25Ibid, h.99.
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1) Menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an.

2) Sebagai penjelasan isi Al Qur’an.

3) Menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau

samar-samar ketentuannya di dalam Al-Qur’an.26

c) Ijtihad

Ijtihad sebagai sumber ajaran yang ketiga, kedudukan akal pikiran

manusia yang memenuhi syarat penting sekali  dalam sistem ajaran

islam. Didalam kepustakaan, sumber ajaran  yang ketiga ini disebut

dengan istilah ar-ra’yu atau sering juga disebut  dengan kata ijtihad.

Menurut ajaran islam manusia dibekali Allah dengan berbagai

perlengkapan yang sangat beharga antara lain akal, kehendak, dan

kemampuan untuk berbicaranya. Dengan akalnya manusia dapat

membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dengan yang

buruk,antara kenyataan dan khayalan. Akal, kehendak, da kemampuan

berbicara merupakan milik manusia yang sangat beharga.27

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan

suatu usaha atau kegiatan. Dalam bahasa arab dinyatakan dengan ghayat

atau muqasit. Sedang dalam bahasa inggris tujuan dinyatakan dengan

“goal atau purpose atau objective”. Dalam merumuskan tujuan tentunya

tidak boleh menyimpang dari ajaran islam.

26Ibid, h.112-113.
27Ibid,h.120.
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Di dalam GBHN tujuan pendidikan nasional dikemukakan dengan

jelas, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan

untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat

kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar menumbuhkan

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta

bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.28

Tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila juga

merupakan tujuan Pendidikan Agama Islam, karena peningkatan

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai mana dimaksud

GBHN,hanya dapat dibina melalui pendidikan agama yang itensif dan

efektif. Untuk mencapai hal tersebut diatas maka pelaksanaanya dapat

ditempuh dengan cara:

a. Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama

islam dengan baik dan sempurna sehingga mencerminkan sikap dan

tindakan dalam seluruh kehidupannya.

b. Mendorong manusia untuk mencapai kebahagian hidup didunia dan

akhirat.

c. Mendidik ahli-ahli agama yang cukup trampil.29

Sebagaimana yang telah diungkapkan Zakiyah Derajat dalam

bukunya metodologi pengajaran agama islam menyembutkan tiga

prinsip dalam merumuskan tujuan yaitu:

28ZakiahDeradjat,Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta: Bumi Aksara, 2016),h.88.

29Ibid,h.89.
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1) Memelihara kebutuhan pokok hidup yang vital, seperti agama,jiwa

dan raga, keturunan, harta, akal dan kehormatan.

2) Menyempurnakan dan melengkapi kebutuhan hidup sehingga yang

diperlukan mudah didapat, kesulitan dapat diatasi dan dihilangkan.

3) Mewujudkan keindahan dan kesempurnaan dalam suatu kebutuhan.

Oleh karena itu, berbicara pendidikan agama islam. Baik makna

maupun tujuannya haruslah mengacu pada pemahaman nilai-nilai islam dan

tidak dibenarkan melupakan etika social atau moralitas social.

4. Kedudukan Pendidikan Agama Islam

Pada tahun 1976 diberlakukan kurikuluim 1975 untuk SD, SMP,

dan SMA dengan surat keputusan Menteri P&K No.008/C/U/1975,

No.008/D/U/1975, dan No./E/U/1976 tanggal 17-1-1975 kini kedudukan

bidang studi agama menempati tempat utama dalam program pendidikan

umum setara dengan Bahasa Indonesia, tetapi jumlah jam dan

pelajarannya menjadi berkurang dibandingkan dengan kurikulum 1968.

Bagi SD masing-masing 2 jam pelajaran untuk kelas I,II dan III dan

masing masing 3 jam pelajaran untuk kelas IV, V dan VI.sedangkan SMP

dan SMA  adalah 2 jam dalam seminggu, baik untuk kelas I semester 1

dan 2, untuk kelas II semester 3 dan 4 maupun untuk kelas III semester 5

dan 6.30Demikan pula sekolah-sekolah kejuruan pada umumnya

diberlakukan kurikulum 1976. Dengan kata lain, perubahan kurikulum

untuk sekolah-sekolah kejuruan mulai berlaku pada tahun 1976. Alokasi

30Ibid,h.96
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waktu untuk bidang Studi Pendidikan Agama Islam untuk berbagai

sekolah kejuruan bervariasi.

Rumusan Undang-Undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem

Pendidikan Nasioanal.Dalam penjelasan Undang-Undang sistem

Pendidikan Nasional mengenai agama dijelaskan bahwa pendidikan agama

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia.

Penamaan bidang studi ini dengan “ Pendidikan Agama Islam”

bukan “Pelajaran Agama Islam”, adalah disebabkan berbedanya tuntutan

pelajaran ini di bandingkan pelajaran lainnya. Bahkan yang di ajarkan tidak

cukup hanya diketahui dan diresapi saja, tetapi dituntut pula untuk

diamalkan, bahkan ada sebagian bahan tersebut yang wajib

Dengan demikian jelas bahwa kedudukan pendidikan agama islam

sebagai pelajaran yang diajarkan disekolah umum adalah, tetapi juga

diamalkan dalam kehidupan sehari hari. Pendidikan islam yang

kedududkannya sebagai mata pelajaran wajib diikuti seluruh siswa yang

beragama islam pada semua jenis jenjang sekolah.Hal ini sesuai dengan

UUD 1945 yang menjamin warga Negara untuk beibadah menurut

agamanya masing-masing. Pendidikan agama islam merupakan usaha sadar

untuk menyiapkan peserta didik meyakin, memahami, dan mengamalkan

agama islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan untuk
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mewujudkan pribadi muslim  yang beriman dan bertakwa kepada Allah seta

berahlak mulia.31

5. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Kurukulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa latin”curriculum”

semula berarti lapangan perlombaan lari. Dab terdapat pula dalam

bahasa yunani’courir”  yang artinya berlari. Istilah kurikulum berasal

dari dunia olahraga pada zamam romawi kuno.32 Kemudian istilah itu

digunakan untuk  menyebutkan sejumlah mata pelajaran yang harus

ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Sedangkan kurikulum

menurut islam adalah susunan mata perlajaran yang harus di ajarkan

kepada peserta didik

Dengan kata lain bahwa pengertian kurikulum dalam islam  lebih

besifat tradisional, yaitu :

1) Sebagai program studi yang harus dipelajari.

2) Sebagai konten, yaitu data atau informasi yang tertera dalam buku-

buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang

memungkinkan timbulnya kegiatan belajar.

3) Sebagai kegiatan terencana, yakni kegiatan yang direncanakan

tentang hal-hal yang akan diajarkan.33

31 Abdul Rachman Saleh, Pendidikan Agama dan Keagaman,Visi,Misi,dan Aksi,(Jakarta :
PT Maries, 1999)
32Ramayulis,Op,Cit,h.150.
33Abuddin Nata,Kapita Selekta Pendidikan Islam,(Jakarta: PT  Raja grafindo Persada,
2012),h.123.
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Pengertian kurikulum dalam pandangan modern yaitu tidak hanya

sekedar berisi rencana pelajaran atau bidang studi, melainkan semua

yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah.34

Dalam UUD sitem Pendidikan Nasioanal Tahun 2003 disebutkan

bahwa “seperangkatn rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu”.

Jadi kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan

berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang direncanakan dan

dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang

dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga

kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

b. Komponen Kurikulum

Kurikulum suatu sekolah mengandung tiga komponen, yaitu:

1) Tujuan Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu program untuk mencapai sejumlah

tujuan pendidikan tertentu.Oleh karena itu, dalam kurikulum suatu
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sekolah telah terkandung tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai

melalui sekolah yang bersangkutan.35

Ada dua jenis tujuan yang terkandung di dalam kurikulum suatu

sekolah:

a. Tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan.

Selaku lembaga pgambarkanenoun dididikan, setiapdalam  sekolah

mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapainya(tujuan lembaga

pendidikan atau lemba institusional). Tujuan-tujuan tersebut biasanya

digambarkan dalam bentuk pngetahuan, keterampilan dan sikap yang di

harapkan dapat dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan seluruh

program pendidikan dari sekolah tersebut.

b. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi.

Setiap bidang studi dalam kurikulum suatu sekolah juga mempunyai

sejumlah tujuan yang ingin di capainya. Tujuan inipun

digambarkandalam bentuk pengetahuan,dan sikap yang diharapkan

dapat dimiliki siswa setelah mempelajari suatu bidang studi tertentu.

2) Isi Kurikulum

Isi program kurikulum dari suatu sekolah dapat dibedakan atas dua hal,

yaitu :

a. Jenis-jenis bidang studi yang diajarakan.

35Zakiah Deradjat,Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta :Bumi Aksara, 2016),h.88.



51

Jenis-jenis tersebut digolongkan kedalam isi kurikulum dan

ditetapkan atas dasar tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah yang

bersangkutan, yaitu tujuan institusional.

b. Isi program setiap bidang studi.

Bahan pengajaran dari setiap bidang studi termasuk kedalam

pengertian isi kurikulum, yang biasanya diuraikan dalam bentuk pokok

bahasan(topic) yang dilengkapi dengan sub pokok bahasan.36

4. Strategi

Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang

ditempuh didalam melaksanakan pengajaran, cara didalam mengadakan

penilain, cara didalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dan

cara didalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Cara

dalam melaksanakan pengajaran mencakup baik cara yang berlaku

secara umum, maupun cara yang berlaku dalam menayajikan setiap

bidang studi termasuk metode mengajar dan alat pelajaran yang

digunakan.37

6. Materi Pendidikan Agama Islam

Kurikulum yang baik dan relefan dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan islam adalah yang bersifat integrated dan komperehensif serta

menjadikan Al’Quran dan As-sunnah  sebagai pedoman utama dalam

36Ibid,h.124.
37Ibid,h.125.
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hidup.38sebagaimana kita ketahui ajaran pokok islam adalah meliputi:

akidah (keimanan), syariah (keislaman) dan akhlak (ihsan). Ketiga

kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar

hukum islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis serta ditambah lagi dengan

sejarah islam(tarikh) sehingga secara berurutan:

a. Tauhid (ketuhanan), suatu bidang study yang mengajarkan dan

membimbing untuk dapat mengetahui, meyakini dan mengamalkan

akidah islam secara benar.

b. Akhlak : mempelajari tentang akhlak-akhlak yang terpuji yang harus

diteladani dan tercela yang harus dijauhi serta mengajarkan pada

peserta didik untuk membentuk dan mengamalkan nilai-nilai islam

dalam bentuk tingkah laku baik dalam hubungan dengan Allah, sesama

manusia maupun manusia dengan alam.

c. Fiqh/ibadah : merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui

syariat islam yang didalamnya mengandung perintah-perintah agama

yang harus diamalkan dan larangan yang harus dijauhi. Berisi norma

hukum, nilai-nilai dan sikap yang menjadi dasar dan pandangan hidup

seorang muslim, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh dirinya,

keluarganya dan masyarakat lingkungannya.

d. Study Al-Quran merupakan perencanaan dan pelaksanaan program

pengajaran membaca dan mengartikan/menafsirkan ayat ayat al-quran

tertentu yang sesuai dengan kepentingan siswa menurut tingkat-tingkat

38Chabib Thoha, Op, cit,h.20.



53

sekolah yang bersangkutan. Sehingga dapat dijadikan modal

kemampuan untuk mempelajari, meresapi dan menghayati pokok-

pokok kandungan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

e. Al-Hadis : seperti halnya AL-Quran diatas merupkan perencanaan dan

pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan hadis-

hadis tertentu sesuai dengan kepentingan siswa sehingga siswa dapat

mempelajari, menghayati dan menarik hikmah yang terkandung

didalamnya

f. Tarikh islam : memberikan pengetahuan tentang sejarah dan

kebudayaan islam meliputi masa sebelum kelahiran islam, masa nabi

dan sesudahnya baik dalam daulah islamiyah maupun pada Negara

Negara lainya yang ada didunia, khususnya perkembangan agama

islam ditanah air.39

Berikut materi pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

untuk jenjang SMP/MTs kelas VII (Tujuh) yang menggunakan

Kurikulum KTSP 2006 mulai dari semester 1 (ganjil) s.d. semester 2

(genap) yang dapat dipelajari dengan klik pada masing-masing links aktif

yang tersedia berikut ini :

Materi Pelajaran Bidang Studi PAI Kelas 7 semester 1 :

1. Bab I. Alif Lam Qamariyah dan Alim Lam Syamsiyah.

2. Bab III. Asma’ul Husna.

3. Bab IV. Perilaku Terpuji.

39Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,(Jakarta: Bumi Aksara),
h.173.
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4. Bab V. Hadas dan Najis.

5. Bab VI. Wudu', Tayamun, dan Mandi Wajib.

6. Bab VII. Shalat Fardu.

7. Bab VIII. Shalat Berjama'ah dan Shalat Sendiri (Munfarid).

8. Bab IX. Sejarah Nabi Muhammad SAW.

Materi Pelajaran Bidang Studi PAI Kelas 7 semester 2 :

1. Bab X. Hukum Bacaan Nun Sukun (Tanwin) dan MimSukun.

2. Bab XI. Iman Kepada Malaikat.

3. Bab XII. Perilaku Terpuji.

4. Bab XIII. Shalat Jumat

5. Bab XIV. Shalat Jama' dan Qasar.

6. Bab XV. Misi Dakwah Nabi Muhammad SAW.

7. Metodologi Pendidikan Agama Islam

Metodologi merupakan pembahasan tentang metode-

metode.Ditinjau dari segi bahasa metode berasal dari bahasa

yunani’methodos” kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu’’metha” yang

berarti melewati/melalui dan “hodos” yang berarti jalan/cara.

Menurut Ahmad tafsir metode Pengajaran Agama Islam adalah

cara paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama islam. Pemilihan

metode yang tepat disamping efektif dan efisien juga akan membawa

suasana belajar yang menarik bagi siswa. Tentunya pemilihan metode

harus didasarkan pada hal-hal tersebut, sehingga tujuan pembelajaran
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dapat tersampaikan. Dibawah ini beberapa metode yang dapat di gunakan

dalam pembelajaran pendidikan agama islam :

a. Metode Ceramah

Guru memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid

pada waktu tertentu dan tempat tertentu pula. Dilaksanakan dengan

bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap sesuatu

masalah,karena itu cara tersebut sering juga disebut dengan metode

kuliah, sebab ada persamaan guru mengajar dengan seorang dosen/

guru memberikan kuliah kepada mahasiswa. Dalam metode ceramah ini

murid duduk, melihat dan mendengarkan serta percaya bahwa apa yang

diceramahkan adalah benar.40

b. Metode Diskusin

Metode ini biasanya erat kaitannya dengan metode lainnya,

misalnya metode ceramah, karyawisata dan lain-lain karena metode

diskusi ini adalah bagian dari yang terpenting dalam memecahkan

sesuatu masalah.

c. Metode Demontrasi.

Metode demontrasi adalah metode mengajar yang menggunakan

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk

memperlihatkan bagaimana melakukan suatu terhadap anak didik.

Dengan metode demontrasi guru dan murid memperlihatkan pada

40Zakiyat Deradjat,Metodik Khusus Pengajaran  Agama Islam,Jakarta :Sinar Grafika,
1995, h.289.
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seluruh anggota kelas sesuatu proses, misalnya bagaimana cara sholat

yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

d. Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat

membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode

ceramah. Ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran

sejauh mana murid dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang

telah diceramahkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas berasal dari barat yang

dikenal dengan istilah Classroom Action Research (CAR)..

Penelitian tindakan kelas atau PTK (Classroom Action Research)

memiiki perananan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan

mutu pembelajaran apabila diimplementsikan dengan baik dan benar.

Diimplementasikan dengan baik, artinya pihak yang terlibat dalam PTK

(guru) mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam

mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam

pembelajaran di kelas melalui tindakan yang bermakna yang diperhitungkan

dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian secara

cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat

keberhasilannya.1

Penelitian tindakan kelas dapat juga diartikan suatu tindakan ilmiah yang

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan dengan jalan merancang,

1Kunandar, Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta :RajawaliPers, 2011),h..
41.



58

melaksanakan, mngamati dan merefleksikan, tindakan melalui beberapa

sirklus secara kolaboratif dan partisipatif  yang bertujuan untuk memperbaiki

atau meningkatkan mutu proses pembelajaran dikelasnya.

Dengan demikian  Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action

Research)terkait dalam persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang

dihadapi oleh guru, secara sederhana penelitian tindakan kelas dapat

diartikan sebagai penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk

memperbaiki kualitas dah hasil belajar peserta didik.

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ada tiga unsur atau konsep, yakni

sebagai berikut.

a. Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui

metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk

meneyelesaikan suatu masalah`

b. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan

tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk

memperbaiki atau meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar

mengajar`

c. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima

pelajaran yang sama dari seorang guru.2

2Ibid,h.45.
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2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat parsitatif

dalam arti peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat kolaboratif karena

melibatkan orang lain dalam penelitiannya, dan bersifat kualitatif karena

peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian sacara ilmiah. Dalam artian

penelitian berjalan sesuai dengan jalannya proses belajar mengajar, dengan

cara mengadakan pengamatan, melakukan peneltian secara sistematis, dan

menarik kesimpulan sebagaimana layaknya yang dilakukan peneliti

kualitatif,

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan peserta

didik kelas VII di SMP N 1 Batanghari Lampung Timur, sedangkan objek dari

penelitian ini adalah keseluruhan proses dan hasil pembelajaran Pendidikan

Agam Islam di kelas VII SMP N 1 Batanghari Lampung Timur.

C. Prosedur Penelitian

Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas

(PTK).  Tetapi yang paling dikenal dan biasa digunakan yaitu oleh Kemiis dan

Mc Tangger. Adapun model PTK yang dimaksud mengambarkannya ada empat

langkah yaitu.3

3SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta :PT RinekaCipta,
2010), h.137.
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Gambar.1
Model siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

(Kemmis & Me Tanggart)4

4Ibid,  h. 137.
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Tindakan yang diterapkandalampenelitiankelasseperti yang

digambarkandiatasadalahterdiridariempattahapyaitu.Secararincitahapanpenelitia

ninisebagaiberikut:

Sikluspertamadalaminiterdiridariperencanaan, pelaksanaan,pengmatan,

danrefleksisebagaiberikut :

1. Penyusunan Rencana/ perencanaan:

Yang menjelaskan tentang apa, mengapa,kapan, dimana, oleh siapa,

dan bagaimana tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang

mengamati proses jalannya tindakan. Cara inidikatakan ideal kareana

adanyaupayauntukmengurangiunsursubjektivitaspengamatanmutukecer

matanamatan yang

dilakukan.Denganmudahdapatditerimabahwapengamatanyang

diarahkanpadadirisendiribiasanyakurangtelitidibandingkandenganpenga

matan yang dilakukanterhadaphal-hal yang beradadiluardiri,

karenaadanyaunsursubjektivitas yang mudahberpengaruh,

yaitucenderungmengunggulakandirinya.Dengandemikianpenelitiantinda

kan yang baikadalahapabila di

lakukandalambentukkolaborasisebagaiberikut:
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“pihak yang melakukantindakanadalah guru sendiri, sedangkan yang

melakukanpengamatanterhadapberlangsungnya proses

tindakanadalahpeneliti, bukan guru yangsedangmelakukantindakan”5

Yang

dikemukakandiatastersebutadalahaturanatauprinsipuntuksalahsatubentuk

penelitiantindakan, bentuk lain adalahpenelitian yang

melakukansendiripengamatanterhadapdirisendiriketikamelakukantindaka

n. Dalam, tahapmenyusunrancangan, penelitian menentukantitik-titik

focus peristiwa yang perlumendapatkanperhatiankhususuntukdiamati,

kemudianmembuatsebuah instrument

pengmatanuntukmembantupenilitanuntukmerekamfakta yang

terjadiselamatindakanberlangsung.

2. Pelaksanaan

Yaituimplementasiataupenerapanisirancangandidalamkancah,

yaitumengenakantindakandikelas. Hal yang perludiingatdantaatpadaapa

yang sudahdirumuskandalamrancangan, tetapiharus pula berlakuwajar.

Tentusajamembuatmodifikasi tetap di perbolehkan,

selamatidakmengubahprinsip.

3. Pengamatan

Yaitupelaksanaanpengamatanolehpengamat.Sebetulnyasedikitkurangte

patkalaupengamataninidipisahkandenganpelaksanaantindakankarenaseha

5Ibid, h.138.
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rusnyapengamatandilakukanpadawaktutindakansedangdilakukan,

jadikeduannyabelangsungdalamwaktu yang sama. Sebutantahap 2

dibeikanuntuk memberikanpeluangkepada guru pelaksana yang

berstatusjugasebagaipengamat.Ketika guru

tersebutsedangmelakukantindakan,

karenahatinyamenyatudengankegiatan,

tentutidaksempatmenganalisisperistiwanyaketikasedangterjadi.Olehkaren

aitukepada guru pelaksana yang berstatussebagaipengamatan

untukmelakukanpengamatanbalikterhadapaapa yang

terjadiketikatindakanberlangsung. Sambilmelakukanpengamatanbaikini

guru pelaksanaan mencatatsedikit demi sedikitapa yang terjadi.6

4. Refleksi

yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah

terjadi.Istilah “refleksi” sebetulnyalebihtepatdikenakanketika guru

pelaksanasudahselesaimelakukantindakan,

kemudianberhadapandenganpenilitidansabjekpeniliti

(dalamhalinisiswasiswi yang diajar),

untukbersamasamamendiskusikanimplementasirancangantindakan

D. TeknikPengumpulan Data

Penelitian , di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik

6Ibid,h.140.
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dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang

objektif.7 adapun  metode dalam pengumpulan data yang digunakan penulis

sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode

observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati

secara langsung berbagi kondisi yang terjadi di objek penelitian. Menurut

Sutrisno Hadi Observasi ada tiga macam diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi partisipan dan non partisipan

b. Observasi sistematis dan non sistematis

c. Observasi ekperimen dan non ekperimen

Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan observasi partisipan,

diman peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang

di observasi. Metode observasi ini adalah metode pokok atau primer

yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara

langsung dalam penggunaan strategi pembelajaran yang dilakukan

bersama dalam proses pembelajaran dalam penerapan meningkatkan

hasil belajar. Dari hasil observasi ini, maka pembelajaran dalam mata

pelajaran pendidikan agama islam yang diberikan kepada peserta didik

akan menjadikan objek yang akan penulis amati secara jelas, untuk

7Margono ,MetododologiPenelitianPendidikan, (Jakarta :PT RinekaCipta,2014),h.158.
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selanjutnya digunakan sebagai data empiris dari lapangan yang akan di

analis.

2. Metode Intervieu(Wawancara)

Intervieu adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama

dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari

informasi dengan sumber informasi. Untuk memperoleh informasi yang

tepat dan objektif setiap interviu harus mampu menciptakan hubungan baik

dengan responden atau mengadakan raport atau suatu situasi psikologis yang

menunjukan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab

pertanyaan dan memberikan informasi sesusai dengan pikiran dan keadaan

yang sebenernya.

Adapun interviu ini ditujukan peserta didik kelas VII, serta pendidik

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Batanghari Lampung

Timur, yang dapat memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh

penelitib tentang penerapan model tadabur alam dalam pembelajaran

Pendidikan Agam Islam.
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3. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.8

Jadi yang di maksud dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan

data dari hal-hal berupa catatan-catatan yang menjadi sumber informasi

untuk mempertegas proses penelitian. Yang berupa catatan sejarah sekolah

SMP N 1 Batanghari Lampung Timur, jumlah siswa, guru karyawan, serta

data-data yang diperlukan untuk memperlancar proses pengamatan

Metodeinidigunakanuntukmendapat data tentangkondisi yang obyektif di

SMP N 1 Batanghari Lampung Timur, sepertisejarahberdirinya,

keadaanpesertadidik, keadaan guru, keadaansaranadanprasaranadan lain-lain

4. Tes Hasil Belajar

Metode tes adalah sehimpunan pertanyaan yang harus di jawab, atau

pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas tugas yang

harus dilakukan oleh orang yang dites dengan tujuan untuk mengukur suatu

aspek tertentu dari orang yang dites tersebut.

Tes hasil belajar adalah suatu tes yang mengukur prestasi seseorang

dalam suatu bidang sebagai hasil belajar, yang dilakukan secara sengaja

dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, keterampilan,sikap dan

8SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta :PT RinekaCipta,
2010), h. 274.
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nilai.instrumeninimerupakanpenulisuntukmengukurhasilbelajarpesertadidiky

aitumelalui pre tesdanpos-tessehubunganpokokbahasan yang

telahdipelajaripesertadidikdenganstandarhasilbelajar yang

sesuaidengankreteriaketuntasan minimum (KKM)

padamatapelajaranPendidikan Agama Islam.

Penulis menggunakan metode tes ini untuk mengumpulkan data-data

mengenai hasil belajar peserta didik. Dalam metode tes ini penulis

memberikan tes berupa post-test ataupun pre-test individu yang disiapkan

dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam peneltian adaalah kelas VII

SMP N 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun ajaran

2017/2018. Peneliti mengadakan penelitian di sekola ini dengan

pertimbangan bahwa sekolah ini mempunyai kualitas yang baik dan

didukung pendidik yang berkualitas

2. Waktu Penelitian

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada semester genab tahun

ajaran 2017/2018. Penetapan waktu penelitian mangacu pada kalender

akedemik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa siklus yang

membutuhkan proses belajar mengajar yang efektif dikelas.
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3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Jadi sumber data

mini menunjukan informasi. Data ini harus diperoleh dari sumber data yang

tepat. Jika sumber data tidak tepat maka mengakibatkan data terkumpul

tidak relevan dengan masalah yang diselidiki. Data adalah keseluruhan

keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan pernyataan ini maka maka dapat diambil sebuah pemahaman

bahwa data adalah suatu informasi yang ada kaitanya dengan mendukung

suatu penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan

peserta didik SMP N 1 Batanghari Lampung Timur.

4. Kehadiran Peneliti

Karena desain penelitian yang dipilih adalah penelitian tindakan

kelas(PTK) dengan jenis kolaboratif, sehingga meniscayakan kehadiran

peneliti di lapangan untuk kolaboratif dan aktif terlibat dalam proses

pembelajaran di dalam kelas yang di jadikan objek penelitian selama

penelitian dilakukan, peneliti bertindak sebagai guru praktik, sedangkan

guru Pendidikan Agama Islam sebagai observer. Dalam hal ini, peneliti

sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan

akhirnya pelapor hasil penelitian.

5. TahapanPenelitian

Penelitianiniterdiridariduasiklus yang harusditempuh, yaitu

:sikluspertamadilaksanakandua kali pertemuan, danduadilaksanakandua kali
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pertemuan. Setiapsiklusterdiridariperencanaan, pelaksanaan, pengamatan,

danrefleksi yang membentuksiklus demi siklussampaituntaspenelitaian.

Adapunuraian yang akan di jelaskansebagaiberikut:

1. Perencanaan

Penelitimendiskusikandenganbidangstuditerkaitdenganpermasalahan-

permasalahan yang munculketikakegiatanpembelajarandilaksanakan di SMP

N 1 Batanghari Lampung

timur.Setelahditemukanpokokpermasalahandenganharapan problem

tersebutdapatteretasi,

makapenilitimerencanakantindakanpenelitiansebagaiberikut :

a. Penelitimelakukananalisiskurikulumuntukmengetahuikopetensidasar

yang akandisampaikan.

b. Membuatrencanapembelajaran (RPP) padamateriPendidikan Agama

Islam.

c. Membuat instrument yang digunakandalamsiklus PTK.

d. Menyusunalatevaluasipembelajaran.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaantindakan, yaituimplementasiataupenerapanisirancangan di

dalambentukkancah,

yaitumengenakantindakankelas.Padapenelitianinidimulaidaripersiapancarape

nyampainmateridenganbaikkepadapesertadidikdikelas yang teliti,

sehinggauntukmenyampaikanmateri bias
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lebihmudahditerimaolehpesertadidik. Itusemuatidaklepasdaritujuan yang

diharapknyaituuntukmeningkatkanhasilbelajarpesertadidikkelas VII SMP N

1 Batanghari Lampung Timur.Dalampelaksanaantindakaninimerupakan

proses pembelajarandenganmenerapkanstrategipembelajaranTadabur Alam

3. Pengamatan

Pengamatanyaitupelaksanaanpengamatanolehpengamat.Pengamatandil

akukanterhadappesertadidikdalam proses

pembelajarandenganmenggunakanstrategipmbelajaranTadaburAlam yang

berpedomanpadalembarobservasi. Hasilpengamatan yang dapat di

gunakanuntukmemperbaiki proses pembelajaranpadasiklusberikutnya.

4. Refleksi

Refleksipada proses inimerupakan proses

merefleksikanhasildaritindakanpadapelaksanaan proses

pembelajaransetiapsiklusuntukmemperbaikipelaksanaanpadasiklusberikutny

a.tuntasadalahsuatusystembelajar yang

mengingatsebagianbesarpesertadidikdapatmenguasaitujuanpembelajaranseca

ratuntas. Pembelajarantuntasdalam KTSP

adalahpenndekatandalampembelajaran yang

mensyaratkansiswamenguasaisecaratuntasseluruhstandarkopetensimaupunko

petensidasarmatapelajaran.9

9Kunandar, GuruProfessional,( Jakarta :RajawaliPers, 2007),h.333.



71

Penelitianiniadalahjenispenelitiantindakankelas, yang

manadilaksanakanberdasarkansiklus.Dalampenelitianinidilaksanakan 2

siklus.Sesuaidengantujuanpenelitian yang

mengatasikesulitanbelajarpesertadidikpadamatapelajaranPendidikan Agama

Islam.Makapenelitimeningkatkanhasilbelajarpesertadidikpadamatapelajaran

Pendidikan Agama Islamdenganmengadakanpenelitiantindakan yang

berorientasipadapenerapanstrategiTadaburAlamdalam proses pembelajaran.

Presentasekeberhasilandilakukanuntukmengukurkemampuan pesertadidik,

yaitudenganmelihatlatarbelakangpermasalahandanmeningkatkanhasilbelajar

pesertadidik, makadipergunakanindikator.

Indicator keberhasilan yang

diharapkandalampenelitianadalahapabilahasilbelajarpesertadidikdalampemb

elajaranPendidikan Agama

Islamtelahmenunjukanpeningkatanhasilbelajarpesertadidikkelas VII C SMP

N 1 Batanghari Lampung Timur, denganstrategiTadaburAlam mini yang

diharapkandapatmeningkatkanhasilbelajarPendidikan Agama Islam,

adapunindicatorkeberhasilanapabilapesertadidikmemperolehnilaitesformatif

padasiklusterahirmencapai criteria ketuntasan minimal (KKM) 75 atau> 75

kriteriaketuntasan minimal KKM denganmencapai 85% padasiklusterahir.

MakakegiatanbelajarmengajardenganmenggunakanstrategiTadaburAlamden

gantujuanmeningkatkanhasilbelajarpesertadidikpadamatapelajaranPendidika
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n Agama Islamkelas VII C SMP N 1 Batanghari Lampung

Timurdapatdikatakanberhasil.

F. Indakator Keberhasilan

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Tadabur Alam pada

penelitian ini dinyatakan berhasil jika terdapat peningkatan hasil belajar

Pendidikan Agama Islam peserta didik dengan mastery learning 75 yakni 85%

pada siklus terahir. untuk mengetahui presentase hasil belajar peserta didik di

gunakan rumus:

P= F X 100%
N

Keterangan :

F = Frekuensi yang sedangdicaripresentasenya

N = Number of class (jumlahfrekuensiataubanyaknyaindividu)

P = Angkapresentase
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BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL SEKOLAH

1. NamaSekolah : SMP Negeri 1 Batanghari

2. No.NPSN : 10807207

3. TipeSekolah : A

4. AlamatSekolah : Jl. Kapten Harun 46 Banarjoyo

5. Telepon/HP/Fax : 072546892

6. Kode Pos : 34181

7. StatusSekolah : Negeri

8. Kelompok Sekolah : Inti

9. NilaiAkreditasi Sekolah : A (86,00)

10. Surat Keputusan (SK) : 0299/0/1982 Tgl: 20 November

11. Pemberi SK oleh : MENDIKBUD

12. Organisasi Penyelenggara : Pemerintah

13. Tahun Berdiri : 09 Oktober 1982

14. Tahun Perubahan : 1 April 1997

15. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi

16. Bangunan Sekolah : Milik Sendiri

17. Luas Lahan dan Luas Bangunan:

LuasLahan :  7829 m2

Luas Bangunan : 50 m (lebar) 100 m (panjang)

Terletak pada lintasan : Kabupaten/Kota

18.Kepemilikan Tanah : Pemerintah

StatusTanah :HGB

Luas Lahan/Tanah :  7. 829 m2

Luas Tanah Terbangun :  4.729 m2

Luas Tanah Siap Bangun :  3150 m2
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1. Visi, Misi, dan Strategi

1. Visi

Mewujudkan sekolah berkualitas berdasarkan IPTEK dan IMTAQ

2. Misi

a. Melaksanakan proses kegiatan belajar yang efektif dan efisien

b. Meningkatkan kualitas guru dan TU melalui pendidikan dan

pendidikan

c. Meningkatkan prestasi dalam lomba karya ilmiah remaja

d. Meningkatkan prestasi di bidang olahraga

e. Meningkatkan prestasi di bidang seni

f. Meningkatkan aktivitas di bidang keagamaan

3. Strategi

a. Pemenuhan standar kompetensi lulusan

b. Pemenuhan standar isi

c. Pemenuhan standar proses

d. Pemenuhan standar tenaga pendidik dan kependidikan

e. Pemenuhan standar sarana dan prasana

f. Pemenuhan standar manajemen atau pengelolaan

g. Pemenuhan standar keuangan dan pembiayaan pendidikan

h. Pemenuhan standar penilaian pendidikan

B. DATA TENAGA PENGAJAR

1. Kepalasekolah

Nama
Jenis

Kelamin
Usia

Pend.
Akhir

Masa
Kerja

1 Kepala Sekolah Hj.Ngatemi.S.Pd.

M.M

Perempuan 50 Th S2 28 Th



75

2. Guru

a.Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah

No Tingkat
Pendidikan

JumlahdanStatusGuru

Jumlah Guru
GT/PNS GTT/GuruBantu

L P L P

1 S3/S2 2 2

2 S1 6 16 8 10 40

3 D-4

4 D3/Sarmud 2 2 4

5 D2 2 2

6 D1 4 4

7 ≤SMA/sederajat

Jumlah 6 26 8 12 52

b.Jumlahguru dengan tugasmengajarsesuaidenganlatarbelakang pendidikan

(keahlian)

No Guru

Jumlahguru dengan
latarbelakang pendidikan

sesuaidengan tugas mengajar

Jumlahguru dengan
latarbelakang pendidikan
yangTIDAKsesuaidengan

tugas mengajar Jml

D1/D2
D3/

Sarmud
S1/D4 S2/S3 D1/D2

D3/
Sarmud

S1/D4
S2/
S3

1 IPA 1 0 2 2 5

2 Matematika 4 0 1 0 5

3 BahasaIndonesia 0 0 6 0 6

4 BahasaInggris 1 0 5 0 6

5 PAI 0 0 4 0 4

6 IPS 0 0 6 0 6

7 Penjasorkes 0 0 4 0 4

8 Seni Budaya 1 0 3 0 4

9 PKn 0 0 3 0 3

10 TIK/Keterampilan 0 2 1 0 3

11 BK 0 0 4 0 4

12 Mulok 0 0 1 0 1
1Jumlah 6 4 40 2 52
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c.Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru

No Jenis PengembanganKompetensi

JumlahGuruyang telahmengikuti
kegiatan pengembangan

kompetensi/profesionalisme
Laki-laki Perempuan Jumlah

1 PenataranKBK/KTSP 7 40 47

2 Penataran Metode pembelajaran (termasuk CTL) 6 40 46
3 Penataran PTK 5 7 12

4 PenataranKaryaTulis Ilmiah 5 8 13

5 Sertifikasi Profesi/Kompetensi 7 31 38

6 Penataran PTBK 6 40 46

7 Penataran lainnya: ..............

No Jenis
Jml

Kondisi Kualitas/Fungsi
Ket.

Baik Buruk Layak Tidak
Layak

Sumber Daya Manusia
Jumlah

1 Berapaorangguruyang menguasai komputer? 15

2 Berapaorangstaf yang menguasaikomputer? 3

3 Berapaorangguru/staf yangpernahbelajarkomputer (kursus/kuliah/dll)? 23

4 BerapaTenagaTeknis/Laboran komputer ............

3.Tenaga Pendukung

No
Tenaga

pendukung

Jumlah tenaga pendukungdan
kualifikasi pendidikannya

Jumlah tenaga pendukung
BerdasarkanStatusdanJen

is Kelamin Jml

≤SMP SMA D1 D2 D3 S1
PNS Honorer

L P L P

1 TataUsaha - 3 - - - - 1 2 - 3 6

2 Perpustakaan - 2 - - - 1 - - - 3 3

3 Laboranlab.IP
A

- - - - - 1 - 1 - - 1

4 Teknisi
lab.Komputer

- - - - 1 1 - - - - 2

5 Laboranlab.B
ahasa

- - - - - 1 - - - 1 1
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6 PTD(PendTek
.Dasar)

- - - - - - - - - - -

7 Kantin - 11 - - - - - - - - 11

8 Penjaga
Sekolah

- 1 - - - - - - 1 - 1

9 Tukang
Kebun

2 1 - - - - - - 3 - 3

10 Keamanan - 2 - - - - - - 2 - 2

11
Lainnya:
Pesuruh - 1 - - - - - - 1 - 1

Jumlah 2 21 - - 1 4 1 3 7 7 31

C. DATA JUMLAH SISWA

Tahun
Pelajaran

Jml
Pendaftar

(ClnSiswaB
aru)

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
Jumlah kelas

(VII + VIII+ IX)

Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel

2013/2014 315 309 10 348 9 308 8 965 27

2014/2015 360 335 10 261 8 324 9 920 27

2015/2016 436 414 11 322 9 258 7 994 27

2016/2017 446 385 10 360 9 309 8 1054 27

2017/2018 441 318 10 345 10 348 10 1011 30

E.DATA SARANA DAN PRASANA

1. Sarana Gedung

a. DataRuangBelajar(Kelas)

Kondisi

Jumlahdan ukuran
Jml.ruanglainn

ya

Ukuran

7x9m2(a)

Ukuran

> 63m2(b)

Ukuran

< 63 m2(c)

Jumlah(d)

= (a+b+c)

R. Kelas

(e)

digunakan untuk
Ruang Kelas (f) =

(d+e)

Baik 15 16.ruang,

yaitu:

………

Rskringan

Rsk
sedang

1

Rsk Berat 2

Rsk Total
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Keterangan kondisi:

Baik Kerusakan <15%

Rusakringan 15% - < 30%

Rusak sedang 30%- < 45%

Rusakberat 45%-65%

Rusak total >65%

b. Data RuangBelajarLainnya

Jenis Ruangan Jumlah
(buah)

Ukuran
(pxl) Kondisi*) Jenis Ruangan

Jumlah
(buah)

Ukuran
(pxl) Kondisi

1.Perpustakaan 1 9 x 7 RS 6. Lab.Bahasa 2 7 x 5 RR

2.Lab.IPA 1 14 x 9 RB 7.Lab.Komputer 1 7 x 6 RB

3.Ketrampilan 8. PTD

4.Multimedia 9.Serbaguna/aula

5.Kesenian 10.……………

c. DataRuang Kantor

Jenis Ruangan Jumlah (buah)
Ukuran

(pxl) Kondisi*)

1.KepalaSekolah 1 7 x 4 Baik

2. Wakil Kepala Sekolah 1 9 x 8 Baik

3.Guru 1 12 x 9 Baik

4.TataUsaha 1 7 x 6 Baik

5. Tamu

Lainnya: ………………
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d. Data Ruang Penunjang

Jenis Ruangan
Jumlah
(buah)

Ukuran
(pxl)

Kondisi*) Jenis Ruangan Jumlah
(buah)

Ukuran
(pxl)

Kondisi

1.Gudang 1 6 x 3 RS 10.Ibadah 1 6 x 5 RB

2.Dapur 11.Ganti

3. Reproduksi 12.Koperasi 1 2 x 3 Baik

4.KM/WCGuru 2 2 x 3 Baik 13.Hall/lobi 1 8 x 5 RB

5.KM/WCSiswa 6 2 x 3 Baik 14.Kantin 10 3 x 3 RR

6. BK 1 6 x 3 Baik 15. Rumah Pompa/
Menara Air

1 2 x 2 Baik

7.UKS 1 7 x 5 Baik 16.Bangsal
Kendaraan

1 4 x 2 K. Baik

8.PMR/Pramuka 17.Rumah Penjaga

9. OSIS 1 2 x 3 Baik 18.Pos Jaga 1 2 x 3 Baik

2. Sarana Fasilitas Belajar

a. Perabotruangkelas (belajar)

Jumlah
ruang
kelas

Perabot

Jumlahdan kondisi
meja siswa

Jumlahdan
kondisi kursi

siswa

Almari + rak
buku/alat

Papantulis

Jm
l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n

R
sk

.
B

er
at

Jm
l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n
R

sk
.

B
er

at

Jm
l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n
R

sk
.

B
er

at

Jm
l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n

R
sk

B
er

at

18 60
0

40
0

10
0

10
0

60
0

40
0

10
0

10
0 18 18



80

b. Perabotruangbelajarlainnya

c.Perabot RuangKantor

No Ruang

Perabot

Meja Kursi
Almari +rak
buku/ alat

Lainnya

Jm
l

B
ai

k
R

sk
R

in
ga

n

R
sk

.
B

er
at

Jm
l

B
ai

k
R

sk
.

R
in

ga
n

R
sk

.
R

in
ga

n

Jm
l

B
ai

k
R

sk
.

R
in

ga
n

R
sk

B
er

at
Jm

l

B
ai

k
R

sk
.

R
in

ga
n

R
sk

.
B

er
at

1 Kepala
Sekolah

1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1

2 WkKepala
Sekolah

- - - - - - - - - - - - - - - -

3 Guru 28 15 13 - 47 47 - - 4 4 - - 2 - - 2

No Ruang

Perabot

Meja Kursi Almari +rak
buku/alat

Lainnya

Jm
l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n

R
sk

.
B

er
at Jm

l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n
R

sk
.

B
er

at Jm
l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n

R
sk

.
B

er
at Jm

l
B

ai
k

R
sk

.
R

in
ga

n

R
sk

.
B

er
at

1
Perpusta
kaan

6 - 6 - - - - - 5 1 - 4 - - - -

2 Lab. IPA 10 10 - - 40 40 - - 4 - - 4 2 - - 2

3 Ketrampil
An

- - - - - - - - - - - - - - - -

4 Multime
dia

- - - - - - - - - - - - - - - -

5 Lab.
Bahasa

40 40 - - - - - - - - - - - - - -

6 Lab.
Computer

40 - - 40 40 - 40 - - - - - - - - -

7 PTD - - - - - - - - - - - - - - - -

8 Lainnya:
........
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4 TataUsaha 8 8 - - 12 10 - 2 5 1 2 2 2 2 - -

5 Lainnya: - - - - - - - - - - - - 1 1 - -

3.  Sarana Penunjang

a. Perabot Ruang Penunjang

No Ruang

Perabot
Meja Kursi Almari+rak

buku/alat
Lainnya

Jm
l

B
ai

k

R
sk

.
R

in
ga

n
R

sk
.

B
er

at
Jm

l
B

ai
k

R
sk

.
R

in
ga

n
R

sk
.

B
er

at
Jm

l

B
ai

k
R

sk
.

R
in

ga
n

R
sk

.
B

er
at

Jm
l

B
ai

k
R

sk
.

R
in

ga
n

R
sk

.
B

er
at

1 BK 3 - - 3 3 - - 3 2 - - 2 - - - -

2 UKS 1 - - 1 2 - - 2 1 1 - - 2 2 - -

3 PMR/

Pramuka

- - - - - - - - - - - - - - - -

4 OSIS - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Gudang - - - - - - - - - - - - - - - -

6 Ibadah - - - - - - - - 1 - 1 - 4 4 - -

7 Koperasi 1 - 1 - 2 - 2 - - - - - - - - -

8 Hall/lobi - - - - - - - - - - - - - - - -

9 Kantin - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Pos jaga 1 - - 1 1 - - 1 - - - - - - - -

11 Reproduksi

12 Lainnya:
…..

b.KoleksiBuku Perpustakaan

No Jenis Jumlah
Kondisi

Rusak Baik

1

.

Buku siswa/pelajaran (semua mata pelajaran) 10.884 392 10.492

2 Buku bacaan(misalnya novel, buku ilmu
pengetahuandan teknologi, dsb.)

794 129 665
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3 Buku referensi (misalnya kamus,
ensiklopedia, dsb.)

215 - 215

5

.

Jurnal - - -

6

.

Majalah - - -

7

.

Suratkabar - - -

8 Lainnya: ..................................... - - -

Total 11.893 521 11.372

c. Fasilitas Penunjang Perpustakaan

No Jenis Jumlah/ Ukuran/ Spesifikasi

1 Komputer -

2 Ruangbaca 1 buah / 7 x 7

3 TV 1 buah /21 in/ baik

4 LCD -

5 VCD/DVDplayer -

6 Lainnya: Kipas Angin 1 buah / baik

d. Alat/BahandiLaboratorium/RuangKeterampilan/Ruang Multimedia

No
Alat/bahan

Jumlah,kualitas,dan kondisi alat/bahan*)

Jumlah Kualitas Kondisi

<25%dr
keb.

25%-
50% dr

keb.

50%-
75%dr
keb.

75%-
100%

dr keb. K
ur

an
g

C
uk

up

B
ai

k

S
gt

 b
ai

k

R
sk

 b
er

at

R
sk

ri
ng

an
B

ai
k

1 Lab. IPA V V V

2 Lab. bahasa V V V

3 Lab.komputer V V V
4 Ketrampilan

5 PTD
6 Kesenian

7 Multimedia
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e. InventarisLaboratoriumIPA

No Jenis Jml
Kondisi Kualitas/Fungsi

Ket.
Baik Buruk Layak Tidak Layak

1 CARTA, Daur hidup parasit
(malaria)

2 AUXANOMETER 2 

Alat Penunjang Biologi
1 MIKROSKOP,Lanjutan 1 
2 MIKROKOP, untuksiswa 42 
2 PEMELIHARAAN MIKROSKOP
3 KACA PENUTUP 2 
4 KACA BENDA 1 
5 KACA PEMBESAR 1 

f. Inventaris Peralatan Laboratorium Bahasa

No Peralatan Jml

Kondisi Kualitas/Fungsi

Ket.Baik Buruk Layak Tidak Layak

1 Master console
2 Boothsiswa 40 
3 Headsetsiswa 40 
4 Room speaker
5 TV
6 Komputer 1 
7 Kursiguru 1 
8 Kursisiswa
9 Almari/rak
10 Papantulis 1 
11 AC/kipasangin/

exhaustfan
1 

Lainnya:
………….
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g. Lapangan Olahraga dan Upacara

Lapangan Jumlah (buah) Ukuran(pxl) Kondisi Keterangan

1.LapanganOlahraga
a.Basket
b.Lompat Jauh
c. Bulu Tangkis
d. Voly Ball

1
1
1

20 x 10
12 x 6
18 x 9

Baik
Baik
Baik

2.LapanganUpacara 1 50 x 25 Baik
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B. Penerapan Model Tadabur Alam di SMP N 1 Batanghari, Lampung

Timur

Hasil penilitian belajar PAI, di laksanakan berdasarkan prosedur

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Tadabur Alam pada

peserta didik kelas VII C SMP N 1 Batanghari, Lampung Timur dapat di

deskripsikan sebagai berikut.

Sebelum dilakukan tindakan pembelajaran menggunakan model

pembelajaran tipe  model Tadabur Alam lebih banyak dilakukan dengan

metode ceramah, Tanya jawab, sehingga siswa kurang aktif selama proses

pembelajaran berlangsung. Hal ini juga yang mengakibatkan nilai PAI siswa

rendah, dengan jumlah peserta didik  30 orang yang tuntas 11 orang (36,7%)

dan yang belum tuntas  orang (63,3%). Setelah guru menerapkan model

pembelajaran Tadabur Alam nilai hasil belajar peserta didik mengalami

peningkatan hal ini dapat di lihat dari pelaksanaan  setiap siklus yang terdiri

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi sebagai berikut:

1. Siklus 1

a. Tahap perencanaan

1) Diskusi dengan guru

2) Menentukan materi pokok

3) Menetapkan model Tadabur Alam

4) Membuat RPP
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5) Mempersiapkan intrumen observasi

6) Mempersiapkan lembar evaluasi

b. Tahap pelaksanaan

Pada siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada hari

sabtu03 februari 2018 pukul 07.15-09.15. dan pertemuan kedua

pada hari sabtu 10 februari 2018 pukul 07.15-09.15Sebelum masuk

kedalam kelas, peneliti berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru

bidang mata pelajaran PAI untuk menyiapkan perangkat

pembelajaran.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan  dapat di

ambil data berupa hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksaan

siklus 1 ini akan di sampaikan kepada peserta didik mengenai

Pengertian salat jum’ah dan ketentua-ketentuannya dan

menerapkan model Tadabur Alam.

Penerapan model pembelajaran tersebut terdiri :

1) Guru mempersiakan perizinan.

Guru melakukan kordinasi kepada kepala sekolah untuk

memberikan perizinan dalam proses pembelajaran di luar kelas,

agar proses pembelajaran berjalan lancar.
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2) Guru melakukan persiapan teknis.

Persiapan teknis ini di perlukan  untuk kelancaran dalam

kegiatan pembelajaran Tadabur Alam contohnya guru

memberikan tata tertib dalam proses pembelajaran tadabur alam

dan perlengkapan apa saja yang harus dibawa peserta didik saat

pembelajaran diluar kelas.

3) Menentukan tempatproses pembelajaran Tadabur Alam.

Guru dan peserta didik melakukan proses pembelajaran di

luar kelas yaitu di alam terbuka di sekitar sekolah, dalam hal ini

guru sudah melakukan kordinasi kepada kepala sekolah yang

akan melakukan proses pembelajaran di luar kelas.

4) Menentukan cara belajar siswa pada saat menggunakan model

Tadabur Alam.

Guru menggunakan metode kelompok untuk proses

pembelajaran Tadabur Alam. Guru membagi siswa menjadi

beberapa kelompok untuk mendiskusikan matari pelajaran.

5) Evaluasi hasil belajar

Gurumengevaluasi hasil belajar masing-masing

kelompok secara individu. Evaluasi dilakukan oleh guru
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merupakan evaluasi hasil belajar tentang materi tersebut.Evaluasi

yang diberikan yaitu 10 pilihan ganda.

c. Tahab observasi(pengamatan) siklus 1

Pada pembelajaran siklus 1, peneliti mengamati proses

pembelajaran yaitu :

Pendidik membuka pembelajaran dengan mengucapkan

salam, serta mengadakan absensi. Kegiatan yang dilakukan

pendidik tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada

peserta didik agar mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum

proses belajar mengajar dimulai. Hasil pengamatan yang didapatkan

oleh peneliti pada siklus pertama ini, adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan peserta didik dalam pembelajaran dari

pertemuan pertama.

a) Peserta didik dalam pertemuan ke 1 kurang tertib dalam

mentaati aturan yang dibuat oleh guru

b) Dalam pertemuan kali ini peserta didik aktif dalam

mendengarkan, memperhatikan pelajaran yang disampaikan

oleh guru.
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c) Peserta didik belum bisa memaksimalkan waktu yang di

berikan untuk menyelesaikan tugas.

2. Hasil dari pengamatan aktivitas guru dipertumuan 1

a) Suara guru dalam menyampaikan materi pelajaran cukup

baik, dan membuka pelajaran cukup baik

b) Penampilan guru dikelas sudah tergolong baik, hal ini terlihat

dari penampilan guru yang rapih dan tenang.

c) Kemampuan guru menguasai materi cukup baik.

d) Keterampilan guru dalam pengelolaan di luar kelas kurang

baik

e) Guru kurang aktif dalam memantau kegiatan peserta didik di

dalam proses pembelajaran.

f) Guru selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk bertanya, berpendapat, maupun komentar.

g) Guru kurang maksimal dalam memotivasi peserta didik  untuk

lebih giat dalam belajar.

3. Hasil belajar siklus 1
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Tabel 3
Data hasil belajar siklus 1 peserta didik  mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam kelas VII C  SMP N 1 Batanghari, Lampung timur tahun 2017-2018

No Nama Peserta Didik KKM Data

Awal

Siklus

1

Keterangan

1 Afrindo Rahmanda 75 65 68 Belum Tuntas

2 Ageng Kurnia Ananta 75 80 85 Tuntas

3 Agung Kurniawan 75 60 75 Tuntas

4 Agy Yudistian 75 80 90 Tuntas

5 Aprilia Dewi Wulandari 75 75 75 Tuntas

6 Atika Rizkiawati 75 60 80 Tuntas

7 Aziz Ghani Wicaksono 75 70 75 Tuntas

8 Bagas Trianto 75 65 70 Belum Tuntas

9 Cut Felicha Azzahra 75 75 85 Tuntas

10 Dinda Ayu Dianti 75 70 90 Tuntas

11 Efi Defiyanti 75 65 60 Belum Tuntas

12 Erlangga Putra Wijaya 75 65 75 Tuntas

13 Fathiya Salma Andrima 75 50 70 Belum Tuntas

14 Ferdi Hasan 75 75 75 Tuntas

15 Ica Mawarni 75 65 70 Belum Tuntas

16 Ilham Lahiya 75 65 85 Tuntas

17 Irma Defrianty 75 70 80 Tuntas

18 Istiqomah 75 70 90 Tuntas

19 Ivanul Hakim 75 75 65 Belum Tuntas

20 Khoiriyah Artha Aulia 75 70 80 Tuntas
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21 Kullfi Chindra Jaya 75 65 80 Tuntas

22 M. Iqbal Rizky Mu’affa 75 60 85 Tuntas

23 Muhamad Isa Daud 75 75 75 Tuntas

24 Pangky Satria 75 65 65 Belum Tuntas

25 Ramayanti Oktavia 75 75 77 Tuntas

26 Resma Ayu Zumrotul 75 70 60 Belum Tuntas

27 Revo Sheandy Oratama 75 65 80 Tuntas

28 Selvia Purpitasari 75 75 80 Tuntas

29 Tamara Dwi Berlian 75 75 60 Belum Tuntas

30 Winda Lestari 75 75 80 Tuntas

Jumlah 30 30 100%

Tuntas 11 21 70%

Belum tuntas 19 9 30%

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Dilihat dari table diatas hasil akhir pada tahap siklus 1 yang

menggunakan model Tadabur Alam menunjukan adanya sebuah peningkatan

dibanding dengan tahap prasiklus yang masih menggunakan metode ceramah.

Dengan perbandingan presentase ketuntasan pada tahap prasiklus 11 peserta didik

yang tuntas presentase 36,6% dan 19 peserta didik belum tuntas presentase 63,3%

pada tahap siklus 1 menunjukan peningkatan dengan hasil presentase ketuntasan

klasikal 21 peserta didik yang tuntas dengan presentase sebesar 70%. Dan 9

peserta didik yang belum tuntas presentase sebesar 30% dan ini menunjukan
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meningkatnya nilai belajar peserta didik sesudah menggunakan model Tadabur

Alam.

d. Tahap refleksi siklus 1

Dilihat dari pengamatan tersebut dan hasil diskusi antara

peneliti dan kolaborator ada beberapa hal tindakan yang akan

dilakukan pada tahap berikutnya siklus II untuk memperbaiki dan

meningkatkan hasil belajar terkait dengan pelaksanaan

pembelajaran mata pelajaran PAI dengan menggunakan model

Tadabur Alam ini yang membawa dampak pada hasil belajar

peserta didik. Tindakan tersebut antara lain :

1) Guru berusaha untuk memberi pengarahan supaya peserta didik

aktif dan mau bertanya atau mengeluarkan pendapat.

2) Pada saat pembelajaran berlangsung kontak pandangan guru

terhadap peserta didik tidak hanya tertuju pada seorang saja

tetapi menyeluruh.`

3) Memaksimalkan pembelajaran melalui model Tadabur Alam  ini

dengan waktu untuk praktik langsungdan bertanya dengan topik

materi pembelajaran.
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4) Lebih meningkatkan pengelolaan kegiatan pembelajaran di luar

kelas.

5) Guru aktif dalam memantau kegiatan peserta didik di dalam

proses pembelajaran.

6) Guru mengawasi dengan lebih ketat lagi agar peserta didik dalam

mengerjakan tes akhir tidak kerja sama lagi sama temannya.

2. Siklus II

Pada siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari sabtu

17 februari 2018 pukul 07.15-09.15. dan pertemuan kedua pada hari

sabtu 24 februari 2018.Dalam setiap siklus terbagi menjadi 4 langkah

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

a. Perencanaan

Pada perencanaan siklus II ini merupakan perbaikan dari

tindakan pembelajaran siklus I. Tetapi tahap perencanaannya tidak

jauh berbeda seperti siklus I yaitu guru terlebih dahulu membuat :

1) Menentukan materi, membahas tentang shalat Jama dan Qasar.

2) Menetapkan model Tadabur Alam

3) Membuat RPP

4) Mempersiapkan intrumen observasi
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5) Mempersiapkan lembar evaluasi

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan dalam siklus II merupakan

perbaikan dari kekurangan siklus I tidak keluar dengan model

Tadabur Alam adapun tindakan pembelajaran siklus II sebagai

berikut :

1) Guru mempersiakan perizinan.

Guru melakukan kordinasi kepada kepala sekolah untuk

memberikan perizinan dalam proses pembelajaran di luar kelas,

agar proses pembelajaran berjalan lancar.

2) Guru melakukan persiapan teknis.

Persiapan teknis ini di perlukan  untuk kelancaran

dalam kegiatan pembelajaran Tadabur Alam contohnya guru

memberikan tata tertib dalam proses pembelajaran tadabur alam

dan perlengkapan apa saja yang harus dibawa peserta didik saat

pembelajaran diluar kelas.

3) Menentukan tempat proses pembelajaran Tadabur Alam.

Guru dan peserta didik melakukan proses pembelajaran

di luar kelas yaitu di alam terbuka di sekitar sekolah, dalam hal
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ini guru sudah melakukan kordinasi kepada kepala sekolah

yang akan melakukan proses pembelajaran di luar kelas.

4) Menentukan cara belajar siswa pada saat menggunakan model

Tadabur Alam.

Guru menggunakan metode kelompok untuk proses

pembelajaran Tadabur Alam. Guru membagi siswa menjadi

beberapa kelompok untuk mendiskusikan matari pelajaran.

5) Evaluasi hasil belajar

Guru mengevaluasi hasil belajar masing-masing

kelompok secara individu. Evaluasi dilakukan oleh guru

merupakan evaluasi hasil belajar tentang materi

tersebut.Evaluasi yang diberikan yaitu 20 pilihan ganda.

c. Tahap observasi(pengamatan) siklus II

Pada pembelajaran siklus II, peneliti mengamati proses

pembelajaran yaitu : pendidik membuka pelajaran dengan

menggunakan salam, dan mengadakan absensi serta apresiasi dan

motivasi kepada peserta didik. Pelaksaan tindakan siklus II yang

telah diamati oleh peniliti adalah sebagai berikut :

1) Hasil pengamatan aktivitas peserta didik
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a) Peserta didik dalam pertemuan ke 2 cukup  tertib dalam

mentaati aturan yang dibuat oleh guru.

b) Kemajuan peserta didik yang ditunjukin dengan

meningkatnya prestasi dan hasil belajar mereka .

c) Peserta didik sudah memaksimalkan waktu yang di berikan

untuk menyelesaikan tugas

2) Hasil pengamatan aktivitas guru

a) Sebagaimana biasanya guru memantau kegiatan peserta

didik, mengecek dan memperhatikan peserta didik, dan

mendorong agar peserta didik selalu lebih baik dari

sebelumnyal.

b) Keterampilan guru dalam pengelolaan di luar kelas cukup

baik.

c) Kemampuan guru membimbing peserta didik dalam

mengerjakan tugas kelompok maupun individu sangat baik,

guru memberikan bimbingan terhadap kelompok yanf aktif

maupun pasif.

d) Guru senantiasa mendorong peserta didik untuk aktif dalam

proses pembelajaran.
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3) Hasil belajar siklus II

Untuk mengetahui hasil belajar maka dilakukan

tindakan pada penelitian kelas pada pertemuan kedua siklus II

data skor peserta didik adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Data hasil belajar siklus II peserta didik  mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam kelas VII C  SMP N 1 Batanghari, Lampung timur tahun 2017-2018

No Nama Peserta Didik KKM Data

Awal

Siklus

II

Keterangan

1 Afrindo Rahmanda 75 65 80 Tuntas

2 Ageng Kurnia Ananta 75 80 90 Tuntas

3 Agung Kurniawan 75 60 80 Tuntas

4 Agy Yudistian 75 80 80 Tuntas

5 Aprilia Dewi Wulandari 75 75 90 Tuntas

6 Atika Rizkiawati 75 60 100 Tuntas

7 Aziz Ghani Wicaksono 75 75 75 Tuntas

8 Bagas Trianto 75 65 90 Tuntas

9 Cut Felicha Azzahra 75 75 90 Tuntas

10 Dinda Ayu Dianti 75 70 70 Tuntas

11 Efi Defiyanti 75 65 90 Tuntas

12 Erlangga Putra Wijaya 75 65 100 Tuntas

13 Fathiya Salma Andrima 75 50 100 Tuntas

14 Ferdi Hasan 75 75 90 Tuntas

15 Ica Mawarni 75 65 80 Tuntas
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16 Ilham Lahiya 75 65 90 Tuntas

17 Irma Defrianty 75 70 80 Tuntas

18 Istiqomah 75 77 77 Tuntas

19 Ivanul Hakim 75 75 80 Tuntas

20 Khoiriyah Artha Aulia 75 70 100 Tuntas

21 Kullfi Chindra Jaya 75 65 90 Tuntas

22 M. Iqbal Rizky Mu’affa 75 60 90 Tuntas

23 Muhamad Isa Daud 75 75 90 Tuntas

24 Pangky Satria 75 65 70 Belum Tuntas

25 Ramayanti Oktavia 75 70 80 Tuntas

26 Resma Ayu Zumrotul 75 70 80 Tuntas

27 Revo Sheandy Oratama 75 65 70 Belum Tuntas

28 Selvia Purpitasari 75 75 90 Tuntas

29 Tamara Dwi Berlian 75 75 80 Tuntas

30 Winda Lestari 75 75 80 Tuntas

Jumlah 30 30 100%

Tuntas 11 28 93,3%

Belum tuntas 19 2 6,6%

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Dilihat dari tabel diatas hasil akhir pada tahap siklus II yang melanjutkan

penggunaan model Tadabur Alam yang sebelumnya menunjukan adanya sebuah

peningkatan disbanding dengan tahap prasiklus dan siklus I. Ketuntasan tahap

prasiklus 11 peserta didik yang tuntas dengan presentase  36,7% yang belum tuntas

19 peserta didik dengan presentase 63,3 %, pada siklus I, 21 peserta didik yang
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tuntas dengan presentase 70% dan 9 peserta didik yang belum tuntas dengan

presentase 30%. Sedangkan pada siklus II 28 peserta didik yang tuntas dengan

presentase sebesar 93,3% dan 2 peserta didik yang tidak tuntas dengan presentase

6,7%. Berdasarkan hasil diatas kegiatan siklus II ini, hasil yang di capai sudah baik

dan ditandai dengan rata-rata hasil belajar peserta didik diatas 75 dengan

ketuntasan belajar 93,3%, sudah tercapai pada siklus II. Sehingga peniliti dan guru

memutuskan tidak diadakannya siklus berikutnya.

d. Tahap refleksi siklus II

Pada tindakan kelas siklus II ini refleksi yang peniliti lakukan

setelah menggunakan pembelajaran Tadabur Alam dalam hasil

observasi tersebut adalah  peserta didik sudah mulai memahami

pembelajaran tipe Tadabur Alam dan peserta didik lebih cepat

dalam memahami materi pembelajaran, berikut hasilnya:

1) Sudah ada perbaikan karena sudah ada peserta didik yang berani

memberikan argument dengan bahasanya sendiri.

2) Peserta didik merasa senang karena proses pembelajaran diluar

kelas sehingg belajar tidak bosan.

3) Peserta didik lebih  mudah memahami materi pelajaran karena

belajar di luar kelas
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4) Dari hasil evalu asi yang dilakukan menjelaskan adanya

peningkatan hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian

menunjukan bahwa siklus II pembelajaran sudah menjadi lebih baik

dari siklus sebelumnya.

C. Analisis Data

Pada bab IV pembahasan ini akan dijelaskan tentang pengelolaan dari

hasil data lapangan yang di tunjukan untuk menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan dalam rumusan, masalah yang ada pada bab 1 yaitu “Apakah

penerapan model pembelajaran Tadabur Alam dapat meningkatkan hasil belajar

peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII C SMP N

1 Batanghari Lampung Timur”

Adapun analisis data akan peniliti jabarkan sebagai berikut:

Prasiklus didapat berdasarkan hasil  wawancara dengan guru mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam  kelas VII C SMP N 1 Batanghari dengan

bapak naksir beliau mengatakan bahwa dalam mata pembelajaran Pendidikan

Agama Islam ini masih menggunakan model ceramah dan pemberian tugas,

sehingga peserta didik kurang aktif dan susah memahami materi pelajaran. Pada
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prasiklus ini masih banyak peserta didik yang memperoleh nilai di bawah

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang di tetapkan 75.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Data hasil belajar PAI Prasiklus

No Nilai Peserta Didik Data Awal Jumlah Peserta Didik

1 Tuntas 36’7% 11

2 Belum Tuntas 63,3% 19

100% 30

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Tabel di atas merupakan hasil evaluasi hasil belajar peserta didik

sebelum menggunakan model pembelajaran Tadabur Alam. Pada daftar nilai

peserta didik  tahun pelajaran 2017/2018 terdapat 11 peserta didik yang tuntas

dengan presentase 36,7% dan 19 peserta didik tidak tuntas dengan presentase

63,3% dari jumlah keseluruhan 30 peserta didik.
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Tabel 6
Rekapitulasi hasil belajar PAI siklus I

No Nilai Peserta Didik Data Awal Siklus 1 Jumlah Peserta

Didik

1 Tuntas 36’7% 70% 21

2 Belum Tuntas 63,3% 30% 9

100% 100% 30

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Adapun tes hasil belajar peserta didik, pada siklus I tentang

pengertian salat jum’ah dan ketentuan-ketentuannya peserta didik yang

mendapatkan nilai diatas 75 sebanyak 21 peserta didik dengan presentase 70%

sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah 75 sebanyak 9

peserta didik dengan presentase 30% hal ini menunjukan bahwa hasil belajar

pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan85%.

Setelah dilanjutkan dengan tindakan perbaikan yang dilaksanakan

pada siklus II ternyata hasil belajar meningkat. Pada siklus II ini secara umum

proses pembelajaran sudah baik walaupun masih terdapat 1 orang peserta

didik yang belum tuntas. Hal ini terlihat dari hasil belajar Pendidikan Agama

Islam sudah mencapai indikator keberhasilan 85%, oleh karena itu dapat

diambil keputusan bahwa siklus dapat di hentikan ( tidak lanjut kesiklus
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berikutnya) karna hasil belajar siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan

hasil belajar peserta didik.

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dari aspek kognitif pada

siklus II dilakukan tes tertulis yang tetdapat soal pilihan ganda 10 soal.

Adapun tes hasil belajar peserta didik adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rekapitulasi hasil peserta didik PAI siklus II

No Nilai Peserta Didik Data Awal Siklus 1I Jumlah Peserta

Didik

1 Tuntas 36’7% 93,3% 28

2 Belum Tuntas 63,3% 6,7% 2

100% 100% 30

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Pada siklus II ini tentang ahlak terpuji dan peserta didik yang

mendapatkan nilai diatas 75 sebanyak 28 peserta didik dengan presentase

93,3% sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah 75 sebanyak

2 peserta didik dengan presentase 6,7% ini menunjukan bahwa nilai hasil

belajar pada siklus II sudah mencapai 93,3% peserta didik yang mendapatkan

nilai diatas KKM.
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Dari hasil penelitian yang dilakukan dari prasurvei-siklus II maka

ketuntasan hasil belajar peserta didik dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8
Data hasil belajar peserta didik PAI dari data awal-siklus II

kelas VII C SMP N 1 Batanghari Lampung Timur
No Nilai Peserta Didik Data

Awal

Siklus I Siklus II Jumlah

Peserta Didik

1 Tuntas 36’7% 70% 93,3% 28

2 Belum Tuntas 63,3% 30% 6,7% 2

100% 100% 100% 30

Sumber Data : Dokumentasi Guru PAI SMP N 1 Batanghari

Dapat disimpulakan bahwa melalui penerapan model pembelajaran

Tadabur Alam  dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VII C

SMP N 1 Batanghari, Lampung Timur tahun 2018 yakni dari siklus I yang

mendapat nilai diatas KKM yaitu 21 orang siswa dengan presentase 70%  dan

yang di bawah KKM 9 orang siswa dengan presentase 30%  dan pada siklus II

yang mendapat nilai diatas KKM 28 orang siswa dengan presentase 93,3%

dan yang dibawah KKM 2 orang siswa dengan presentase 6,7%.
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BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkanpembahasandanhasilanalisis data

menyimpulkanbahwapenerapan model

TadaburAlamdapatmeningkatkanhasilbelajarpesertadidik.

PenelitianTindakanKelas yang

penelititelakmelaksanakanmengenaipenerapanpembelajaran PAI

denganmenggunakanTadaburAlampesertadidiktelahmembawadampakpositif

yang bisamenghasilkanpeningkatanhasilbelajarpesertadidikkelas VII C pada

SMP N 1 Batanghari TahunPelajaran 2017/2018.

B. Saran

Berdasarkanpenelitiandananalisis yang telahpenulislakukan,

makadapatdiketahuiadanyapeningkatanhasilbelajardenganditerapkannyapemb

elajaran PAI dengan model TadaburAlamkelas VII C SMP N 1 Batanghari,

akantetapitidakdipungkirimasihditemukankekurangandalampelaksanaannya.

Makadariitupenulismerasaperluuntukmemberikan saran-saran sebagaiberikut :

1. Kepada Guru PAI

a. Guru PAI hendaknyalebihmemperdalampengetahuantentang

model
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pembelajaranTadaburAlamsebagaisalahsatubentukmodel yang

bergunabagipeningkatanhasilbelajarpesertadidik. Dan

diharapkanpenerapan model TadaburAlaminiditerapkanoleh

guru agar terbiasamenggunakan model ini yang

bermanfaatbagi guru

danpesertadidikdalammeningkatkanhasilbelajar.

b. Guru hendaknyamelanjutkanpenerapan model

TadaburAlamsecaraberkelanjutanuntukpeningkatankualitaspe

mbelajaran PAI padamasa yang akan dating.

2. KepadaPesertaDidik

Diharapkanuntukbersungguh-

sungguhuntukbelajardanselalaumenumbuhkanmotivasibelajarbaikituil

mu agama maupunbelajarilmu yang lain.

3. KepadaKepalaSekolah

Sekolahdiharapkanmengadakanpembinaankepada guru

danmelengkapifasilitas yang dibutuhkandalampembelajaran.

C. Penutup

Denganmengucap rasa

syukurAlhamdulilahakhirnyapenulismenyelesaikanskripsiinidengansegalakemam

puandanketerbatasansertakeyakinanpenuhakanpertolongan Allah SWT.
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Penulismenyadaridengansepenuhhatibahwadalampenyusunanskripsiinibel

ummemenuhiukurankesempurnaanbaikisi, penulisan,

kajianpemahamanmasihjauhdariukurankesempurnaan. Hal

inidisebabkanketerbatasanreferensi, pemahaman,

sertapengetahuanpenulis.Untukitudengansegalaketulusanpenulismengharapkankri

tikdan saran demi terwujudnyaskripsiini yang lebihbaik.

Akhirnyahanyasatuharapanpenulisyakni,

semogaskripsiinibermanfaatdanmenjadirujukanatausetidaknyamasukanterhadappe

mbelajarandenganmenggunakam model TadaburAlamsebagaisalahsatubentuk

model yang bergunabagipeningkatanhasilbelajarpesertadidik.
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