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PENGANTAR DEKAN 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat 

& Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 

sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah 

SWT, program penulisan buku ajar dan referensi telah dapat 

dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, 

baik buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur 

dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan 

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah 

regulasi lainnya. Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas 

menyebutkan bahwa dosen secara perseorangan atau kelompok 

wajib menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh 

perguruan tinggi sebagai salah satu sumber belajar. 
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meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan suasana 
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efisien dengan kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan 

mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan 

karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang 

ujungnya berdampak pada peningkatan status dan peringkat 

akreditasi program studi dan perguruan tinggi. 
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dan 50 judul buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada 

level publikasi, namun berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) dosen di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 HKI dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 berorientasi 

interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon 
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mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 

berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode 

humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, 

psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan 

metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-

rasional. Buku yang dikompetisikan dan diterbitakan pada Tahun 

2021 sejumlah 75 buku referensi dan 20 buku ajar untuk kalangan 

dosen. Disamping kompetisi buku untuk dosen, FTK UIN 

Mataram juga menyelenggarakan kompetisi buku bagi mahasiswa. 

Ada 20 judul buku yang dikompetisikan dan telah disusun oleh 

mahasiswa. Hal ini tentunya menjadi suatu pencapaian yang patut 

untuk disyukuri dalam meningkatkan kemampuan literasi dan 

karya ilmiah semua civitas akademika UIN Mataram. 

 Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 

dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada penulis 

yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 

2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan 
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inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga 

agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi 

sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.    

Mataram,  25 Desember 2021 

 Dekan 

    Dr. Jumarim, M.H.I 
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PRAKATA PENULIS 

Puji syukur penulis panjatkan hanya ke hadirat Allah Azza 

wa Jalla, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

Buku Referensi dengan judul “Pembelajaran PAI di Sekolah 

Problematika & Diskursus” ini dapat terselesaikan. Selanjutnya 

shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam 

Nabi Muhammad Shallallahu ’Alaihi Wasallam yang menuntun kita 

kepada jalan yang benar.  

Buku ini mengupas secara detail secara teori dan praktik 

pembelajaran PAI di Sekolah berdasarkan hasil riset dan studi 

literatur tentang arti penting Pembelajaran PAI di Sekolah dan 

berbagai problematika dan diskursus. pembelajaran PAI di 

sekolah. 

Diskursus dalam buku ini dapat dimaknai sebagai cara 

mengorganisasi pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman yang 

berakar dari bahasa dan konteksnya yang nyata tentang 

Pembelajaran PAI di Sekolah. 

Buku Referensi ini terdiri atas 13 bab dengan berbagai 

tema mulai dari Bab I; Pengertian, fungsi dan tujuan Pembelajaran 

PAI di Sekolah, Bab II; Eksistensi dan Urgensi Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Sekolah, Bab III; Pembelajaran PAI dan 

Kompetensi Abad 21, Bab IV; Pembelajaran PAI Dalam 

Kurikulum 2013, Bab V; Model Pembelajaran serta Relevansinya 

dalam Pembelajaran PAI, BAB VI; Konsep Scientific Approach dan 

Penerapannya dalam Pembelajaran PAI, BAB VII; 

Pengembangan Media Pembelajaran PAI, BAB VIII; 

Pengembangan Bahan Ajar PAI, BAB IX Konsep TPACK dan 

Penerapannya dalam Pembelajaran PAI, BAB X, Konsep HOTS 



Pembelajaran PAI di Sekolah | xii 

Dalam Pembelajaran PAI, BAB XI; Authentic Assessment dalam 

Pembelajaran PAI, BAB XII; Ekstrakurikuler PAI, BAB XIII; 

Asesmen Kecukupan Minimum (AKM) dan Implikasi dalam 

Pembelajaran PAI.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

kesempurnaan isi buku ini. Akhirnya semoga buku ini dapat 

digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan. 

Mataram, 20  Desember 2021 

Nurmaidah, M.Pd.I 
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BAB 1 

PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH 

A. Pengertian Pembelajaran PAI

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa, “Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang”. 

Dalam Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan diartikan sebagai:  

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara.1 

1UU No. 20/2003, Pasal 1 Ayat (1). 
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Keberadaan PAI dalam keseluruhan isi kurikulum sekolah umum 

telah  dijamin oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bab X pasal 37 “Kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah wajib memuat: pendidikan agama”. Bahkan PAI 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diajarkan di 

setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan baik negeri maupun 

swasta.2  

1) Definisi Etimologi 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata kata “mengajar” 

berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan 

kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran” yang berarti 

proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga 

peserta didik mau belajar.3 

Pembelajaran merupakan proses membelajarkan siswa 

menggunakan asas Pendidikan maupun teori belajar yang 

dilakukan dengan proses dua arah yaitu antara Guru dan Siswa. 

Dalam mengaktualisasi kurikulum yaitu menuntut guru untuk 

menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai 

dengan rencana yang telah diprogramkan. 4 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai hasil dari memori, 

kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. 

                                                             
2Sri Hartati, “Konsep Spiritual Parenting Dengan Pendekatan Konseling 

Behavioristik Dalam Membentuk Moral Anak Usia Sekolah Dasar.” 
Http://Ejournal.Stkipbbm.Ac.Id/ 2017.  4 (1), h. 40. 

3Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran. (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2011), h. 9 

4Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 2 
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Hal inilah yang terjadi ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi 

ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena belajar 

merupakan proses alamiah setiaap orang 

Pembelajaran PAI merupakan susunan dari dua kata yakni 

pembelajaran dan PAI. Secara Etimologi Pembelajaran 

merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang dalam Bahasa 

Yunani disebut instructus atau “intruere” yang berarti menyampaikan 

pikiran, dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan 

pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui 

pembelajaran.5  

Pembelajaran berarti proses belajar dapat dimaknai sebagai 

proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian 

aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya, sehingga terjadi 

perubahan yang sifatnya positif, dan pada tahap akhir akan 

didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas, pembelajaran diartikan 

sebagai “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar”.6 Kemudian dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa: Proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

                                                             
5Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 265   
6UU No. 20/2003, Pasal 1 Ayat (20). 
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dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik.7 

Pembelajaran merupakan seluruh kegiatan yang dirancang 

oleh guru untuk membantu seseorang untuk mempelajari suatu 

kemampuan dan atau nilai baru dalam suatu proses yang 

sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi 

dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran berbasis 

kompetensi didasarkan atas pokok-pokok pikiran bahwa apa yang 

ingin dicapai oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran harus 

dirumuskan dengan jelas. Perumusan yang dimaksud harus 

diwujudkan dalam standar kompetensi yang diharapkan untuk 

dikuasai oleh. Standar kompetensi yang dimaksudkan adalah 

standar isi atau materi dan standar pencapaian.8  

Dalam pelaksanaan kurikulum yang bermakna dengan 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta 

didiknya agar melaksanakan proses untuk mengembangkan segala 

potensi yang dimilikinya agar memiliki kecakapan yang semakin 

lama akan semakin meningkat sesuai dengan standar dan target 

pencapaian dalam kurikulum pembelajaran. Keterampilan yang 

semakin meningkat akan bermanfaat dalam kehidupan 

bermasyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam segala 

aspek kehidupannya. 

Ciri-ciri pembelajaran terletak pada adanya unsur dinamis 

dalam proses belajar peserta didik, yakni motivasi belajar, bahan 

belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek 

                                                             
7Lampiran Permendikbud No. 22/2016, h 1. 
8Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.107 
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belajar. Secara singkat kelima ciri-ciri pembelajaran tersebut 

dijelaskan sebagai berikut:  

1) Motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar-mengajar, jika 

seorang peserta didik tidak dapat melakukan tugas 

pembelajaran , maka perlu dilakukan upaya untuk menemukan 

sebab-sebabnya, kemudian mendorong peserta didik tersebut 

agar berkenan melakukan tugas ajar dari guru. Dengan 

ungkapan lain, peserta didik ini perlu diberi rangsangan agar 

tumbuh motivasi di dalam dirinya. Motivasi dapat dikatakan 

sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, sehingga seseorang bersedia dan ingin melakukan 

sesuatu.  

2) Bahan belajar. Bahan belajar merupakan isi dalam 

pembelajaran. Bahan pengajaran merupakan segala informasi 

berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

3) Alat bantu/media belajar. Merupakan alat-alat yang bisa 

membantu peserta didik belajar untuk mencapai tujuan 

belajar.  

4) Suasana belajar. Suasana belajar sangat penting dan akan 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 

Suasana belajar akan berjalan dengan baik, apabila terjadi 

komunikasi dua arah, yaitu antara guru dengan peserta didik, 

serta adanya kegairahan dan kegembiraan belajar. Selain itu 

jika suasana belajar-mengajar berjalan dengan baik, dan isi 

pelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  
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5) Kondisi peserta didik yang belajar. Setiap peserta didik 

memiliki sifat yang unik atau berbeda, tetapi juga mempunyai 

kesamaan, yaitu langkah-langkah perkembangan dan potensi 

yang perlu diaktualisasi melalui pembelajaran. Dengan kondisi 

peserta didik yang demikian, maka akan dapat berpengaruh 

terhadap partisipasinya dalam proses belajar. Untuk itu, 

kegiatan pengajaran lebih menekankan pada peranan dan 

partisipasi peserta didik, bukan peran guru yang dominan, 

tetapi lebih berperan sebagai fasilitator, motivator, dan 

pembimbing.9PAI merupakan kepanjangan dari Pendidikan 

Agama Islam merupakan sebuah mata pelajaran yang terdapat 

dalam kurikulum pembelajara di sekolah maupun madrasah. 

Pembelajaran PAI mengisyaratkan agar peserta didik 

memahami dan megamalkan nilai-nilai keislaman yang bisa 

menuntun peserta didik agar lebih baik dalam segala aspek 

kehidupannya. Pembelajaran PAI memiliki muatan yang harus 

dicapai oleh peserta didik, muatan yang dimaksudkan adalah 

Fiqh, Aqidah Akhlak, sejarah islam dan lainnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

pembelajaran berarti psoses, cara, pembuatan, menjadi makhluk 

hidup belajar. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari 

memori, kognisi dan metakognisi yang berpengaruh terhadap 

pemahaman.10 

Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi 

antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan 
                                                             

9Siti Atafa Rizema Putra, Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis 
Sains. (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 26 

10Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/  
 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru 

dan siswa yang saling bertukar informasi. 

Definisi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai suatu 

proses oleh guru atau tenaga didik untuk membantu murid atau 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

2) Definisi Terminologi 

 Berikut pengertian pembelajaran menurut pendapat para 

ahli; Gagne mengatakan pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung 

beberapa proses belajar yang bersifat internal.11 Lebih lanjut ia 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 

siswa yang bersifat internal. 

Pakar pendidikan Indonesia seperti: Menurut Zakiyah 

Darajat, pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, 

dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut 

pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu: pertama 

mendidik siswa agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau 

akhlak yang lslami. kedua, mendidik siswa-siswi untuk 

                                                             
11Nazarudin, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep,. 

Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Umum, 
(Yogyakarta, 2007), h.162 
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mempelajari materi ajaran Islam (subjek pelajaran berupa 

pengetahuan tentang ajaran Islam).12 

Menurut Yatim Riyanto, Pembelajaran adalah upaya 

membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan 

melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan 

efisien.13 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik 

untuk menyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.14 

 Menurut Sugandi, dkk Pembelajaran merupakan 

terjemahan dari kata instruction yang berarti self instruction (dari 

internal) dan external instructions (dari eksternal). Pembelajaran yang 

bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut 

pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal, prinsip-

prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip 

pembelajaran. 

 Menurut Achjar Chalil, pembelajaran merupakan suatu 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun menurut UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

                                                             
12Abdul Madjid, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi; Konsep 

dan Implementasi kurikulum 2004 (Banding, Rosdakarya, 2004), h.130 
13Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2012), h.132   
14Muhaimin, Peradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan PAI di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.183  
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belajar. Terdapat tiga rumusan yang dianggap penting tentang 

pembelajaran yaitu: 

a) Pembelajaran merupakan upaya dalam mengorganisasikan 

lingkungan pendidikan untuk menciptakan situasi dan 

kondisi belajar bagi siswa. 

b) Pembelajaran merupakan upaya penting dalam 

mempersiapkan siswa untuk menjadi warga masyarakat 

yang baik dan diharapkan. 

c) Pembelajaran merupakan proses dalam membantu siswa 

untuk menghadapi kehidupan atau terjun di lingkungan 

masyarakat. 

Menganalisis pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pakar 

di atas, dapat sismpulkan dua hal, pertama: Pembelajaran adalah 

suatu proses membelajarkan secara sadar dan terencana secara 

sistematis untuk menumbuhkan motivasi dengan menggunakan 

bahan dan alat yang menarik untuk menciptakan suasana yang 

menyenangkan agar siswa dapat menerima pelajaran secara efektif 

dan efisien. Kedua Pendidikan Agama Islam merupakan suatu 

pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai agama agar bisa 

menjadikan siswa beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Dari 

dua pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pembelajaran PAI adalah suatu kegiatan pencapaian gagasan atau 

ide yang dirancang oleh guru dalam proses transfer pengetahuan 

tentang nilai nilai keislaman yang berupa penerapan akhlaq, 

penguasaan fiqh maupun pemahaman tentang al-Qur‟an hadis 

dan sejarah keislaman. 

Pendidikan agama Islam tidak bisa jauh dari pendidikan 

karakter karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu 

menjadikan siswa agar memiliki karakter yang beriman dan 
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bertakwa kepada Allah SWT. Sebagian besar Muslim itu 

berpendidikan, tetapi mereka tidak mempunyai karakter Islam. Itu 

merupakan tantangan seorang guru PAI dalam membangun 

karakter siswanya. Strategi dalam hal pembelajaran juga harus 

diperhatikan agar siswa mampu menerima ajaran dan dapat 

menerapkan di lingkungan sekitar. 

Menurut Muhaimin, “Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan 

agama Islam, yakni upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam 

dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap 

hidup) seseorang”. Sementara menurut Majid, Pendidikan Agama 

Islam yaitu ”usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.15 

PAI (Pendidikan Agama Islam) merupakan  Sebutan pada 

salah satu subyek pelajaran bagi siswa muslim yaitu Bidang Studi 

Agama Islam. Atau yg lebih khusus ditekankan untuk 

mengembangkan fitrah keberagamaan peserta didik agar lebih 

mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. 

Pembelajaran PAI merupakan  suatu proses yang bertujuan untuk 

membantu peserta didik dalam belajar Agama Islam, sebagai salah 

satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran Islam dan 

tatanan nilai kehidupan Islami. Pembelajaran PAI perlu 

diupayakan melalui perencanaan yang baik agar dapat 

                                                             
15Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 7. 
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mempengaruhi pilihan, putusan dan pengembangan kehidupan 

peserta didik.  

Berdasarkan KMA Nomor 211 Tahun 2011 menjelaskan 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan 

keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata 

pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Pengembangan Standar 

Nasional PendidikanAgama Islam merupakan bagian dari upaya 

memperdalam Standar Nasional pendidikan yang ditetapkan 

BSNP.16 

Misi utama PAI adalah membina kepribadian siswa dan 

mahasiswa secara utuh dengan harapan kelak mereka akan 

menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, 

mampu mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan umat 

manusia.17 Profil di atas merupakan tolak ukur sosok manusia 

Indonesia yang utuh dan diharapkan mampu menjawab berbagai 

tantangan dalam perkembangan global 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI 

adalah Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan 

secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti 

dibimbing, diajari, atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, 

                                                             
16Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 211 

Tahun 2011, h. 54 
17Meer Monjur Mahmood, Education and Islamic Character: A study, 

h. 1 Hisyam Muhammad Fiqyh Aladdiin & Alaika M. Bagus Kurnia PS: 
Peran Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah dalam Membentuk Karakter 
Kebangsaan, h.154 
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pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama 

Islam. Pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara 

sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan 

Agama Islam. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan ajaran Islam peserta didik. 

Penyelenggaraan PAI di sekolah dapat dibedakan antara 

program dengan tujuan. PAI di sekolah umum merupakan salah 

satu program dari pendidikan Islam. Berfungsi sebagai media 

pendidikan Islam melalui lembaga pendidikan umum. Nurcholis 

Madjid, (1999), membedakan penyelenggaraan pendidikan agama 

kepada dua bagian: pertama, program pendidikan yang bertujuan 

untuk mencetak ahli-ahli agama. Kedua, program pendidikan 

agama yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap pemeluk 

agama untuk mengetahui dan mengamalkan dasar-dasar 

agamanya. PAI di sekolah umum termasuk pada penyelenggaran 

yang kedua yaitu program pendidikan yang bertujuan membina 

siswa dan mahasiswa serta menjadikannya sebagai orang yang taat 

menjalankan perintah agamanya, bukan untuk menjadikan mereka 

sebagai ahli dalam bidang Islam.18 

Untuk itu definisi PAI di sekolah adalah suatu mata pelajaran 

atau mata kuliah dengan tujuan untuk menghasilkan para siswa 

dan mahasiswa yang memiliki jiwa agama dan taat menjalankan 

perintah agamanya, bukan menghasilkan siswa dan mahasiswa 

                                                             
18Hisyam Muhammad Fiqyh Aladdiin, Peran Materi Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah dalam Membentuk Karakter Kebangsaan, Jurnal: 
Penelitian Medan Agama Vol. 10, No. 2, 2019, h. 152 
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yang berpengatahuan agama secara mendalam. Jadi titik tekannya 

di sini adalah mengarahkan siswa dan mahasiswa agar menjadi 

orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal shaleh sesuai 

dengan kemampuannya masing-masing. 

Dari berbagai pendapat yang dikemukana para tokoh 

pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai 

tujuan yag telah ditetapkan serta menjadikan ajaranajaran agama 

Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya 

sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. 

B. Ruang Lingkup 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAl) di Sekolah 

secara keseluruhan berada pada lingkup al-Qur'an dan al-Hadits, 

keimanan, akhlaq, fiqih, dan sejarah. Ruang lingkup pendidikan 

agama Islam mencakup pewujudan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, 

sesama manusia, mahluk Iainnya maupun lingkungannya (Hablun 

minallah wa hablun minannas). Adapun Ruang Lingkup dalam 

Pembelajaran PAI adalah memahami sebagai berikut: 

1) Hubungan Manusia dengan Allah Swt  

 Hubungan manusia dengan Allah SWT disebut Hablum 

minallah. Hamblum minallah adalah hubungan yang baik kepada 

Allah. Yaitu hubungan yang mengatur antara manusia dengan 

Tuhannya dalam hal Ibadah. Jadi hablum minallah disini dapat 
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diartikan segala sesuatu bentuk peribadahan yang mendekatkan 

dan mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Allah 

berfirman : 

وِن 
ُ
 ِلَيْعُبد

َّ
َس ِؤَّل

ْ
ن ِ
ْ
ِجنَّ َوإْل

ْ
 إل

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
 َوَما خ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku." (QS. Az – Zariyat : 56) 

 Hablum minallah menurut konsep al-Ghazali pertama: 

Menunaikan perintah Syari‟at, Kedua Rela dengan ketentuan dan 

taqdir pembagian rizki dari Allah dan Ketiga Meninggalkan 

kehendak nafsunya untuk mencari keridoan Allah SWT. 

2) Hubungan Manusia dengan Manusia 

  Hablum minannas adalah hubungan yang baik dengan 

manusia. Yaitu hubungan yang mengatur manusia dengan 

makhluk yang lainnya dalam wujud amaliyah. Jadi hablum 

minannas disini dapat di artikan segala sesuatu bentuk kebaikan 

kepada sesame manusia yang mendatangkan ridha Allah dan 

membuat Allah mencintai hamba-Nya karena saling berbuat baik 

kepada sesama. 

Allah berfirman : 

 ٰ ْرَبَ
ُ
ق
ْ
ا َوِبِذي إل

ً
ْيِن ِؤْحَسان

َ
َوإِلد

ْ
ا ۖ َوِبال

ً
ْيئ
َ
وإ ِبِه ش

ُ
ِك
ْ

ْش
ُ
 ت

َ
 َوَّل

َ ه
وإ إَّلل

ُ
ُبد
ْ
َوإع

 
ْ
َجاِر إل

ْ
ٰ َوإل ْرَبَ

ُ
ق
ْ
َجاِر ِذي إل

ْ
ِ َوإل

ن َمَساِكي 
ْ
اََمٰ َوإل

َ
َيت
ْ
اِحِب َوإل ِب َوإلصَّ

ُ
ُجن

 
َ
ان
َ
 ُيِحبُّ َمْن ك

َ
 َّل

َ ه
 إَّلل

َّ
ْم ۗ ِؤن

ُ
ك
ُ
ْيَمان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
ِبيِل َوَما َمل ِب َوإْبِن إلسَّ

ْ
َجن

ْ
ِبال

وًرإ
ُ
خ
َ
 ف

ا
اَّل
َ
ت
ْ
 ُمخ
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"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri." (QS. An – Nisa’ : 36) 

  Hablum minannaas menurut konsep Al-Ghazali: pertama 

Saling membatu kepada tetangga, kedua Menyantuni anak yatim 

dan Ketiga Mengasihi orang miskin 

3) Hubungan Manusia dengan dirinya (Hablum 

minannafs) 

 Hubungan Manusia dengan Dirinya Sendiri adalah 

bagaiman kita memperlakukan diri kita sendiri dengan menjaga 

dan memperhatikan kebutuhan diri kita 

Manusia berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam 

semesta. Ia ingin lebih tahu siapa dirinya dan bagaimana alam 

semesta. Disinilah letak persoalan mendasar hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri. Manusia yang tidak mengenal dirinya 

dengan baik mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menerima 

dirinya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang 

ada pada dirinya. Pengenalan dan penerimaan diri yang baik akan 

menentukan sikap dan tindakannya baik terhadap sesama, Tuhan 

maupun lingkungannya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di 

muka bumi ini mempunyai kaitan, hubungan dan saling 

ketergantungan. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan 

mengenal Tuhannya, sebab dengan pengenalan itu, manusia 
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mengetahui bahwa selain Tuhan, tidak ada makhluk lain yang bisa 

menciptakan dirinya dan alam semesta ini menuju kesempurnaan. 

 Bagi umat muslim mencintai diri sendiri merupakan suatu 

kewajiban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Swt. 

Namun pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami 

konsep mencintai diri sendiri 

Menurut pandangan Islam sudah dijelaskan tentang 

konsep mencintai diri sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. 

“Barangsiapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya.” 

Hadist tersebut sangat relevan dengan konsep self love. Hazhira 

juga menambahkan bahwa konsep self love bukan sekedar budaya 

barat, namun Islam juga membahas hal tersebut.19 

Sebagai manusia, kita harus mengenal dan mencintai diri 

sendiri, untuk dapat semakin mengenal dan mencintai Sang 

Pencipta. Seperti yang Imam Ghazali katakan bahwa: “Menyayangi 

diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan dirinya dari azab Allah lewat 

menjauhi dosa, taubat, melakukan amal saleh dan ikhlas sebelum 

menyelamatkan orang lain.” 

 Mencintai diri sendiri juga merupakan bentuk cinta kepada 

Allah Swt. Logika sederhananya, jika kita tidak mencintai diri 

sendiri, kita juga tidak mencintai Allah Swt yang telah 

menciptakan kita. Dalam sebuah hadis Qudsi yang cukup terkenal 

di kalangan sufi menyebutkan, “Barang siapa mengenal dirinya, maka 

dia akan mengenal Tuhannya.” (Yahya bin Muadz Ar-Razi) 

                                                             
19Hazhira Qudsyi, M e n c i n t a i  D i r i  S e n d i r i  s e b ag a i  

B e n tu k  C i n t a  k e p ad a  A l l a h .  

 h t t p s : / / w w w .u i i . a c . i d / m e n c i n t a i - d i r i - s e nd i r i -
s e ba g a i - b e n t u k - c i n t a - k e p ad a - a l l a h/ .  
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 Mencintai diri sendiri berbeda dengan mengagumi diri 

sendiri. Dalam Islam disebut sebagai ujub. Mencintai diri sendiri 

itu berasal dari lubuk hati dan dari jiwa yang paling dalam dengan 

tulus tanpa pamrih. Sedangkan mengagumi diri sendiri atau ujub, 

dapat diartikan dengan sifat yang membanggakan diri sendiri 

secara berlebihan. Atau istilah lainnya yaitu narsis. Sifat ini 

merupakan sifat tercela dan termasuk dalam penyakit hati yang 

harus dihindari oleh umat Islam. Sebab, ujub dapat memunculkan 

sifat riya dan sombong. 

 

4) Hubungan Manusia dengan Alam (Hablum minal Alam)  

 Hubungan Manusia dan Alam adalah suatu hubungan 

yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Namun, 

pertanyaannya sejauh mana hubungan saling 

membutuhkan tersebut? Seberapa besar alam 

membutuhkan kita dan Seberapa besar kita membutuhkan alam 

untuk menyokong kehidupan kita?  

Ruang lingkup pembahasan Keimanan merupakan proses 

belajar mengajar tentang asfek kepercayaan, dalam hal ini tentunya 

kepercayaan menurut ajaran Islam. Akhlak pengajaran yang 

mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada 

kehidupannya, pengajaran ini bertujuan agar siswa berakhlak baik. 

Ibadah mengajarkan segala bentuk ibadah agar siswa mampu 

melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, mengerti arti dan 

tujuan pelaksanaan ibadah. Ruang lingkup pembahasan Fiqih 

Menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum islam 

yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan Dalil-dalil Syar‟i yang 

lain agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum 

https://rahma.id/islam-yang-rahmah-terhadap-perempuan/


Pembelajaran PAI di Sekolah |  18 

 

Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-

Quran Mengajarkan siswa membaca Al-Quran dan mengerti arti 

kandungan Al-Quran yang terdapat di setiap ayat-ayat AlQuran 

(ayat-ayat tertentu) yang dimasukan dalam materi PAI yang 

disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Sejarah Islam 

Menyampaikan materi sejarah Islam agar siswa dapat mengetahui 

tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari 

awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal 

dan mencintai agama Islam. 

C. Fungi Pembelajaran PAI di Sekolah 

 Sebagai suatu mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam 

mempunyai fungsi yang berbeda dari mata pelajaran yang lain. 

Adapun Fungsi Pendidikan Agama Islam di Sekolah mencakup:  

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sekolah hanya 

berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut 

dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan 

pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat 

peerkembangannya.  

2) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang 

memiliki bakat khusus dibidang Agama Islam agar bakat 

tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga 

dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.  

3) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan - 

kesalahan, kekurangan - kekurangan, dan kelemahan - 
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kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, 

dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari- 

hari.  

4) Penanaman Nilai yaitu sebagai pedoman hidup untuk 

mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  

5) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia 

seutuhnya. 

6) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya 

sesuai dengan ajaran Islam.  

7) Pengajaran, yaitu tentang ilmu pengetahuan keagamaan 

secara umum (alam nyata dan nirnyata), sistem dan 

fungsionalnya. 20 

 

D. Tujuan dan Manfaat Pembelajaran PAI di Sekolah    

 Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan 

perilaku atau kompetensi pada peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah:  

1) Untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik  

                                                             
20Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 15 
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2) Mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui 

lembaga pendidikan di sekolah  

3) Untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik  

4) Untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga 

masyarakat yang baik 

5) Untuk membantu peserta didik dalam menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari.21 

Adapun Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk 

menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan keimanan 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan peserta didik tentang ajaran agama Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk 

dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Dalam konteks tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah 

umum, Kemdiknas merumuskannya sebagai berikut:  

1) Menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik 

tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang keyakinan dan ketaqwaannya kepada 

Allah SWT.  

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

dan beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisplin, 

bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan 

                                                             
21Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran..., h. 34. 
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sosial serta mengembangkan budaya Agama dalam 

komunitas sekolah22 

Berbicara pendidikan agama Islam, baik makna dan tujuannya 

haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak 

dibenarkan melupakan etika dan moralitas sosial. Penanaman 

nilai-nilai juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup di dunia 

bagi peserta didik, yang kemudian akan mampu membuahkan 

kebaikan di akhirat kelak.23 

 Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti 

tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi 

untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT 

dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia 

yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, 

harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntunan 

visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai 

dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan 

ciri-ciri: 

1) Lebih menitik-beratkan pencapaian kompetensi secara 

utuh selain penguasaan materi; 

2) Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber 

daya pendidikan yang tersedia.  

3) Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik 

untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran 

                                                             
22Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa, 

(Yogyakarta: Teras, 2012), h. 91 
23Endang Sulistyowati, 2012. “Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar.” 

Jurnal Al-Bidayah 4(1), h. 63 
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sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya 

pendidikan 

 Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan 

mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.24 

Menurut KMA, tujuan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah adalah untuk:  

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT 

dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, 

penghayatan terhadap ayat-ayat Allah yang tercipta dan 

tertulis (ayat kauniyyah dan ayat qauliyyah).  

2) Membentuk karakter muslim dalam diri peserta didik 

melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-

norma dan aturan-aturan Islam dalam melakukan relasi 

yang harmonis dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan 

lingkungannya. 

3) Mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras 

dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai warga 

masyarakat, warga negara, dan warga dunia.25 

 

 

  

                                                             
24PP 55/2007, Pasal 2 Ayat (1-2). 
25Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 211 

Tahun 2011, h. 55 
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BAB II 

EKSISTENSI DAN URGENSI  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)  

DI SEKOLAH 

A. Misi PAI Dalam Pembentukan Karakter 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain.26 

  Karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, 

kekuatan, dan sikap seseorang yang ditunjukkan kepada orang 

lain melalui tindakan. Baik atau buruknya karakter tergambar 

dalam moralitas yang dimiliki. Begitu pula dengan kebenaran 

yang merupakan perwujudan dari karakter. Suatu kebenaran 

                                                             
26Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

KBBI, h. 389 
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tidak akan terbangun dengan sendirinya tanpa melibatkan 

kehadiran karakter yang menopang segala upaya untuk 

menegakkan suatu kebenaran. Karakter dapat dimaknai 

sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, 

terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh 

lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta 

diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari.27 

Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan 

generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan 

fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya 

di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas 

merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan 

ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad 

melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai 

derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya 

sebagai kholifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut 

mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.28 

Daniel Goleman, dalam bukunya tentang Kecerdasan 

Ganda (Multiple Intelligences), mengingatkan kepada kita bahwa 

kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 

                                                             
27Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 43 
28Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, 

(Bandung: Al-Ma‟arif, 1980), h. 94. 
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80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. 

Dalam hal inilah maka pendidikan karakter diperlukan untuk 

membangun kehidupan yang lebih beradab. 

Pengertian karakter juga banyak dikaitkan dengan 

pengertian budi pekerti, akhlak mulia, moral, dan bahkan 

dengan kecerdasan ganda (multiple intelligence). Berdasarkan 

pilar yang disebutkan Suyanto, pengertian budi pekerti dan 

akhlak mulia lebih terkait dengan pilar-pilar sebagai berikut, 

yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, hormat dan santun, 

dermawan, suka tolong menolong/kerjasama, baik dan rendah 

hati. Itulah sebabnya, ada yang menyebutkan bahwa 

pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti atau 

akhlak mulia plus. 

Menurut Peraturan Pemerintah tahun 2007 Pasal 1 

ayat 1 dijelaskan bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan 

yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan. 

Zuhriyah mengatakan bahwa pendidikan karakter 

sama dengan pendidikan budi pekerti (akhlak). Tujuan budi 

pekerti (akhlak) adalah untuk mengembangkan watak atau 

tabi‟at siswa dengan cara menghayati nilai-nilai keyakinan 

masyarakat sebagai kekuatan moral hidupnya melalui 
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kejujuran, dapat dipercaya, dan kerjasama yang menekankan 

ranah afektif (perasaan, sikap) tanpa meninggalkan ranah 

kognitif (berfikir rasional) dan ranah psikomotorik 

(ketrampilan, terampil mengolah data, mengemukakan 

pendapat dan kerjasama). Dan seseorang dapat dikatakan 

berkarakter atau berwatak jika telah berhasil menyerap nilai 

dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan 

sebagai kekuatan dalam hidupnya.29 

Menurut Doni Koesoema A berdasarkan praksis 

pendidikan yang selama ini terjadi dalam lembaga pendidikan, 

kita bisa melihat ada empat macam praksis pendidikan 

karakter yang secara umum dapat kita temukan di sekolah, 

yaitu: pertama; Pendidikan karakter terwujud secara eksplisit 

dengan dibuatnya mata pelajaran baru, Kedua: Pendidikan 

karakter terintegrasi dalam kurikulum, Ketiga; Pendidikan 

karakter masuk sebagai dimensi dalam mata pelajaran yang 

terdapat dalam kurikulum dan Keempat: Pendidikan karakter 

ditanamkan di sekolah melalui pendekatan kurikulum yang 

bersifat informal.30  

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang dikelompokkan ke 

dalam kurikulum inti yang diarahkan pada pembentukan 

                                                             
29M. Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2012), h.41. 
30Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di 

Zaman Global (Jakarta: PT Grasindo. 2007). 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  27 

 

karakter, watak dan sikap keberagamaan dalam kehidupan 

peserta didik serta menjadi landasan dalam mengembangkan 

ilmu yang ditekuninya. Kandungan akhlak yang lebih, dalam 

muatan mata pelajaran tersebut yang mempertimbangkan 

tingkat intelektualitas dan kematangan peserta didik, 

diharapkan dapat mengkarakter dalam diri peserta didik 

sehingga menjadi pakaian hidupnya. 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah 

SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.31 

PAI diharapkan dapat menjadi landasan moral, 

spiritual dan motivasi dalam pengembangan bidang-bidang 

ilmu lainnya, sehingga dapat melahirkan lulusan yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian yang utuh dan memiliki rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan berkebangsaan. 

                                                             
31Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Malang: 

UIN Press, 2004), h. 12. 
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Al-quran dan hadis menjadi sumber normatifnya, 

belajar dan pembelajaran akan ditemukan dalil-dalilnya dari 

Alquran yang berkenaan dengan petunjuk Alquran tentang 

pentingnya belajar dan pembelajaran: Perintah belajar dan 

pembelajaran dikemukakan dalam QS al-Alaq/96: 1-5) 

                      

                      

         

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 

Ayat di atas, mengandung pesan ontologis tentang belajar dan 

pembelajaran. Dalam hal ini, nabi Muhammad Saw, yang ummi 

(buta huruf aksara) melalui ayat tersebut. Ia diperintahkan untuk 

belajar membaca. Yang dibaca itu obyeknya bermacam-macam, 

dan ayat-ayat yang tertulis (ayat al-qauliyah), dan ada pula ayat-ayat 

yang tidak tertulis (ayat al-kawniyah).  

Hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat-

ayat al-qauliyah, dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, 

tauhid, akhlak dan semacamnya. Sedangkan hasil yang 

ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat kawniyah, dapat 
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menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan 

semacamnya. Dapat dirumuskan bahwa ilmu yang bersumber dari 

ayat-al Kauniyah harus diperoleh melalui proses belajar membaca.  

 Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka 

amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara 

tetap memfungsikan segala potensi tersebut. QS. An-Nahl (16): 78 

berbicara tentang komponen pada diri manusia yang harus 

digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran: 

                         

                      

78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. 

Ayat di atas mengisyaratkan adanya tiga komponen yang 

terlibat dalam teori pembelajaran, yaitu: al-sam’a, al-bashar dan al-

af’idah. Secara leksikal, kata al-sam’a berarti telinga yang fungsinya 

menangkap suara, memahami pembicaraan, dan selainnya. 

Penyebutan al-sam’a dalam Al-quran seringkali dihubungkan 

dengan penglihatan dan qalbu, yang menunjukkan adanya saling 

melengkapi antara berbagai alat itu dalam kegiatan belajar dan 

mengajar. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam QS AlIsra (17): 

36; al-Mulk (67): 23.    
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23. Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan 

bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (tetapi) Amat sedikit 

kamu bersyukur. 

B. PAI Dalam  Sistem Pendidikan Nasional 

1. Posisi Pendidikan Agama Dalam Sistem 
Pendidikan Nasional  

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, 

Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang 

cukup kuat. Ada 3 landasan yuridis formal dalam sistem 

bernegara dan berbangsa yang dapat dijadikan rujukan bahwa 

pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan 

nasional. Pertama, Pancasila sebagai dasar ideal bangsa dan 

negara, sekaligus sebagai dasar ideal pendidikan nasional 

Indonesia. Pancasila sebagai falsafah Negara dan dasar ideal 

Bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai. 

Nilai-nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila yaitu sebagai 

berikut ini (1) Nilai Ketuhanan (2) Nilai kemanusiaan yang adil 

dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan; dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh rakyat 

Indonesia. Dari kelima nilai dasar tersebut terutama nilai 
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Ketuhanan merupakan nilai yang paling mendasar dan 

pertama dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Ini berarti 

bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan 

menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam 

konteks pendidikan nasional di Indonesia. Kedua, Undang-

Undang Dasar tahun 1945 (UUD‟45) merupakan landasan 

konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 

ayat (2) Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara 

Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan 

agama masing-masing. Ketiga, Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan 

operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di 

Indonesia. Dengan landasan ini, status dan peranan 

Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional 

semakin kuat. 32 

Indonesia, walaupun secara tegas dinyatakan bahwa 

bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler, tetapi 

Negara Pancasila. Menurut Bahtiar Effendi, Negara Pancasila, 

dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah 

(middle path) antara Negara agama dan Negara sekuler. 

Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat 

(1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan 

                                                             
32Moh. Muslih & Wan Hasmah Wan Mamat, Pendekatan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Komprehensif, dalam Forum 
Tarbiyah Vol. 7, No. 1, Juni 2009, h.14 
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Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan 

bukan Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. 

 Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga 

negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti 

luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.33 Sementara Fuat 

Hasan Dengan status Negara Pancalisa, maka wajar kalau 

kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa 

agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber 

nilai yang berlaku. 

Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam, maka pendidikan Islam 

Indonesia seharusnya mampu menjadi sub sistem pendidikan 

nasional. Terlebih sejak dikeluarkannya UUSPN Nomor 2 

Tahun 1989 dan RUU Sindiknas 2003, yang berwawasan masa 

depan dan diintrodusirkannya kebijakan link and match dalam 

pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi 

sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi sarjana 

dan cendekiawan muslim untuk merumuskan rancangan 

sekaligus mempelopori bangunan pendidikan Islam yang 

berwawasan masa depan, sesuai dengan misi dasar kata Al-

Islam, adalah mengislamkan yang berarti menjalankan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keislaman. 

UU No. 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3, bahwa 

                                                             
33Bachtiar Effendi, Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan, 

(Yogyakarta: Galang Press, 2002) h.19.  
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“pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.34 

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqawa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan 

rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

2. Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 

Pelbagai Pasal dalam UU Sisdiknas 2003 menerangkan 

bahwa agama (pendidikan agama) adalah sumber nilai dan 

bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama memiliki 

peran cukup urgen dalam mengembangkan potensi peserta 

                                                             
34Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 dan No. 20 Tahun 2003, 

Tentang Guru dan Dosen dan Sistem Pendidikan Nasional, (WIPRESS, 2006), h.. 
58 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  34 

 

didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak 

mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam). 

1) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

2) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah: Pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan 

pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan 

nasional. 

3) Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak Mendapatkan pendidikan agama sesuai 

dengan agama yang dianutnya Dan diajarkan oleh pendidik 

yang seagama. Peserta didik berhak Mendapatkan 

pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-Masing 

dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama. Tiap 

sekolah Wajib memberikan ruang bagi siswa yang 
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mempunyai agama yang Berbeda-beda dan tidak ada 

perlakuan yang diskriminatif. 

4) Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, 

kejuruan, akademik, Profesi, vokasi, keagamaan, dan 

khusus. 

5) Pasal 17 ayat (2)Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar 

(SD) dan madrasah Ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang 

sederajat serta sekolah Menengah pertama (SMP) dan 

madrasah tsanawiyah (MTs), atau Bentuk lain yang 

sederajat. 

6) Pasal 18 ayat (3)Pendidikan menengah berbentuk sekolah 

menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah 

menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah aliyah kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 28 ayat 

(3)Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

berbentuk Taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal(RA), 

atau bentuk lain yang Sederajat.Salah satu jenis pendidikan 

nasional adalah pendidikan Agama. Setingkat taman kanak-

kanak (TK) dinamakan raudatul athfal(RA), sekolah dasar 

(SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), Sekolah 

menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah 

(MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah 

aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) 

dinamakan madrasah Aliyah kejuruan (MAK). Dalam hal 

ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab 
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Pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah 

formal Yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, 

MTsN, maupun MAN, Masyarakat dapat juga 

menyelenggarakan pendidikan agama, baik Formal 

(pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Al-

Qur‟an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah 

diniyah). 

7) Pasal 36 ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman 

dan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan Seterusnya. 

8) Pasal 37 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

Memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan; 

dan Seterusnya. 

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat,pendidikan 

agama, Pendidikan kewarganegaraan danbahasa. 

9) Pasal 55 ayat (1) mengenai Pendidikan Berbasis 

Masyarakat.Masyarakat berhak menyelenggarakan 

pendidikan berbasis Masyarakat pada pendidikan formal 

dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan 

sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi 

pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem 

pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan 

bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan 
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pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan 

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, 

menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau 

menjadi ahli ilmu agama.  

UU Sisdiknas 2003 merupakan usaha pemerintah 

untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, 

walaupun ada sebagian Pasalnya, pemerintah belum 

merealisasikan secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1 

tentang anggaran pendidikan. Upaya perbaikannya belum 

dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya 

saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan 

Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak 

komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem 

dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara 

professional. 

Namun secara umum, dapat dilihat bagaimana 

posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 

2003. Dari berbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan 

agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan 

nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting 

dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan 

kepribadian muslim (khusus agama Islam). 
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Masyarakat boleh mendirikan lembaga pendidikan 

berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama 

masing-masing, seperti madrasah diniyah Muhammadiyah 

(MDM), al-Ma‟arif, dan lain-lain.Madrasah didirikan atas 

inisiatip masyarakat Islam bertujuan mendidik peserta 

didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

baik, maka lahirlah PP No. 28 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 

tentang SD, SMP yang bercirikan Islam dan dikelola oleh 

Departemen Agama yang disebut dengan Madrasah. 

Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan baik mulai 

jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib 

hukumnya memuat pendidikan agama (menurut agama 

yang dianut oleh peserta didik). 

Abdur Rahman Assegaf, mengutip pendapat M. 

Arifin, bahwa Pendidikan agama setelah diwajibkan di 

sekolah-sekolah, meskipun Masih perlu disempurnakan 

terus, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan 

tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik dibanding 

dengan kondisi sebelum pendidikan agama tersebut 

diwajibkan. Sekurang-kurangnya pengaruh pendidikan 

agama tersebut secara Minimal dapat menanamkan benih 

keimanan yang dapat menjadi daya Preventif terhadap 

perbuatan negative remaja atau bahkan mendorong 
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Mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan 

norma Agamanya.35  

 

C. PAI Dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

1. IPTEK 

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua 

sosok yg tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Islam 

sebagai landasan ilmu pengetahuan. Menurut konsep 

umum (barat) ilmu adalah pengetahuan manusia mengenai 

segala sesuatu yang dapat diindra oleh potensi manusia 

(penglihatan, pendengaran, pengertian, perasaan, dan 

keyakinan) melalui akal atau proses berpikir (logika). 

Pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis 

merupakan formula yang disebut ilmu pengetahuan 

(sains). Dalam Al-Qur‟an keduanya disebut “ilmu”.Ilmu 

adalah sumber teknologi yang mampu memberikan 

kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan 

ide-ide.36 

Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan 

sains untuk memanfaatkan bagi kesejahteraan dan 

kenyamanan manusia. Kalau demikian, mesin atau alat 

                                                             
35Abdur Rahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Yogyakarta: Suka Press, 2007), h. 146 
36Titin Sumarni, Scientific Learning: Konsep IPTEK Dan 

Keterpaduannya Dalam Al-Qur’an, Akademika, Volume XIII Juni 2017, h. 86   
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canggih yang dipergunakan manusia bukanlah teknologi, 

walaupun secara umum alat-alat tersebut sering 

diasosiasikan sebagai teknologi. Adapun teknologi adalah 

terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan 

dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat 

mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. 

Sebagai umat Islam kita harus menyadari bahwa dasar-

dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi 

itu bisa dikaji dan digali dalam Alquran sebab kitab suci ini 

banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

IPTEK dalam Al-Qur‟an Pada saat Al-Qur‟an 

diturunkan belum banyak teori ilmu pengetahuan seperti 

sekarang ini.teori-teori klasik pada umumnya berhubungan 

dengan persoalan jagat raya. Di sisi lain, kitab suci yang 

telah di turunkan saat itu (zabur, injil, taurat, dan al-

qur‟an). Masih belum cukup mampu memberikan 

penggambaran dan solusi ilmiah rasional tentang jagat 

raya. Al-Qur‟an dalam konteks ini diturunkan selain untuk 

membenarkan kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai 

pembeda antara baik dan buruk dalam hal etika, benar dan 

salah dalam hal logika, dan antara indah dan jelek dalam 

hal: 
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3. Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan 
sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya 
dan menurunkan Taurat dan Injil, 4. sebelum (Al Quran), 
menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al 
Furqaan[182]. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap 
ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah 
Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa). (Q.S. Al 
imron/3 : 3-4) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu fungsi 

Al-Qur‟an adalah sebagai pembeda, yakni membedakan 

antara yang benar dan yang salah, baik dalam pengamatan 

maupun teori, yang menyangkut masalah jagat raya, dan 

yang menyangkut kisah masa lalu maupun kehidupan yang 

akan datang. 

IPTEK dalam As-Sunnah sebagai sumber hukum 

kedua sesudah Al-Qur‟an antara lain berfungsi 

menjelaskan informasi yang di dapat di Al-

Qur‟an.Kedudukan assunnah sebagai sumber hukum islam 

yang tidak dapat di pisahkan dengan Al- Qur‟an telah di 

nyatakan Allah di dalam firman- Nya.  
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44. keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami 
turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada 
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[829] 
dan supaya mereka memikirkan, (QS. An-Nahl / 16:44). 

2. Seni 

Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan 

budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan 

keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia didorong 

oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun 

jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri 

manusia atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada 

hamba-hamba-Nya. Fungsi seni Untuk Kebutuhan 

Individu.37 

a) Kebutuhan fisik. Sejarah membuktikan bahwa 

perkembangan seni musik selalu seiring dengan 

peradaban mausia. Sejak dulu, benda-benda 

diciptakan dengan mempertimbangkan nilai seni. 

Misalnya, model baju yang bernilai seni tinggi tentu 

                                                             
37Ali Nurdin, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta, Universitas 

Terbuka, 2009), h. 6 
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harganya jauh lebih mahal dibanding yang kurang 

berseni. 

b) Kebutuhan Emosional Manusia juga mempunyai 

kebutuhan emosional yang harus dipenuhi. Saat 

sedang sedih, gembira, dan sebagainya. Lewat seni 

inilah seseorang dapat mengungkapkan perasaan 

dan daya imajinasinya atau menikmati seni tersebut 

untuk menghibur hatinya. Untuk itulah orang 

seringkali melukis, bernyayi, membuat puisi, 

mendengarkan lagu atau menonton drama. 

c) Kebutuhan Sosial 

1) Bidang Agama Contoh: Dakwah melalui seni 

musik yaitu dengan lagu-lagu religi atau 

menggambarkan kekuasaan Allah SWT melalui 

lukisan atau Kaligrafi. 

2) Bidang pendidikan      

3) Bidang Komunikasi 

3. Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Seni 

Menurut Islam 

IPTEK menurut Islam.  

Agama Islam memberikan konsep yang jelas akan 

keberadaan manusia di muka bumi.keberadaan manusia di 

muka bumi adalah sebagai khalifah Allah fi al-ardh, atau 
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sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, jika 

Allah swt. merupakan Sang Pencipta seluruh jagad raya 

seisinya ini, maka sebagai wakil Allah di muka bumi, kita 

wajib untuk „memelihara‟, „melestarikan‟, serta 

„membudayakan‟ semua ciptaan Allah tersebut. Dalam QS. 

Al-„alaq (96): 1-5, kita dapat membaca secara tegas bahwa 

manusia diharuskan iqra’ atau bacalah!. Iqra’ yang tertulis 

dalam ayat 1 maupun ayat 3 surah tersebut haruslah 

diartikan dengan lebih luas lagi, yaitu membaca, melihat, 

observasi, atau meneliti. Dengan demikian, ayat 1 sampai 

dengan 5 surat Al-„Alaq di atas adalah perintah kepada 

semua umat manusia khususnya umat Islam, untuk 

mencari ilmu pengetahuan. 

Dalam QS. Al-Jatsiah (45): 13, Allah swt. 

                       

           

 

 “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan 

apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat_ dari-Nya. 

Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir”. 

Jelaslah bahwa ayat 13 itu menyatakan bahwa 

„seluruh isi langit dan bumi akan ditundukkan oleh al-

khaliq bagi umat manusia melalui sains yang diterapkan 
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dengan teknologi, diberikan kepada mereka yang mau 

melibatkan akalnya dan menggunakan pikirannya‟. 

Islam mendorong umatnya untuk mencari dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

guna kesejahteraan umat, baik lahir maupun batin.Selain 

ayat-ayat Al-Qur‟an di atas, terdapat beberapa sabda 

Rasulullah Muhammad saw. yang berisi dorongan kepada 

umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan. Berikut ini 

beberapa sabda Rasulullah berkenaan dengan pencarian 

ilmu pengetahuan: Mencari ilmu itu wajib bagi setiap 

muslim Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China 

Carilah ilmu sejak dari buaian sampai ke liang lahat, Jadi 

jelaslah kiranya bahwa sesungguhnya peranan Islam dalam 

pengembangan iptek adalah memberikan wawasan serta 

dorongan yang aktif, sebagaimana tampak pada ayat-ayat 

Al-Qur‟an di atas serta sabda Rasulullah.  

Perkembangan IPTEK di Dunia Islam Masa 

sebelumnya yang telah membelenggu dunia barat dengan 

kefakuman berpikir dinamis karena pengaruh doktrin 

agama yang sangat kolot dan sekaligus merupakan “masa 

kegelapan barat”, justru merupakan masa gemilangnya 

peradaban sains bagi “dunia Islam”. Pusat-pusat 

peradaban dan sains Islam pada sekitar abad 7 hingga abad 

14 terbentang dari Spanyol hingga India.Pada masa-masa 

itu lahir sejumlah sarjana dan penemu muslim yang sangat 
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berpengaruh bagi perkembangan IPTEK selanjutnya. Para 

sarjana dan ahli-ahli ilmu pengetahuan muslim selama 

abad pertengahan telah banyak menemukan teori dan 

rumus serta dasar-dasar bagi sains modern sebelum orang-

orang barat mengenal ilmu-ilmu itu. Di bawah ini contoh 

sebagian sarjana muslim dan hasil temuan yang 

mempengaruhi perkembangan IPTEK yaitu: 

a) Ilmu pasti dan astronomi Muhammad Ibn Musa Al-

Khawarizmy (780 – 848 M). Ia adalah ilmuwan muslim 

yang paling popular di bidang ilmu pasti. Oleh orang 

Eropa disebut juga Al-gorismus yang kemudian lebih 

dikenal dalam matematika sebagai Al-goritma atau 

logaritma.Abu Abdillah Ibn Sinan Al-Battani (858 – 

929 M). Ia adalah ahli astronomi dari Irak. Ia adalah 

tokoh yang pertama kali menggunakan ilmu ukur 

ruang (Stereometri) untuk menentukan letak bintang-

bintang di langit. Beliau juga menulis buku astronomi 

dengan judul “Al-Zayju al-Shabi” (kalender astronomi) 

yang membahas tentang perjalanan matahari, 

peredaran bulan, pergerakan bintang-bintang dan 

system gerhana. 

b) Ilmu Fisika Al-Hasan Ibn Hasan Ibn Haytsam (965 – 

1039 M) Dia adalah ilmuan yang merencanakan 

pembangunan bendungan yang tinggi (Saddu Al-ali) di 

Aswan (Sungai Nil) dan kubah Universitas Al-Azhar di 
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Kairo. Dia juga sangat rajin menulis. Karangan beliau 

berjumlah 200 buku, 47 judul di antaranya tentang 

matematika dan fisika dan 58 buku tentang teknik 

sedangkan selebihnya terdiri dari bermacam ilmu 

pengetahuan. 

c) Ilmu Kimia Izzuddin Aidamar Ibn Ali al-Jaldaki (1360 

M) Ia ahli fisika yang menguraikan penjelasan tentang 

sifat-sifat suatu benda, cara menghasilkan dan 

memurnikannya, serta persenyawaannya. Salah satu 

teorinya yang sangat popular adalah “tiap bahan tidak 

akan bersenyawa kecuali dengan perbandingan bobot 

tertentu. 

d) Ilmu KedokteranAbu Bakar Muhammad Ibn Zakariya 

Al-Razi Beliau adalah seorang dokter yang sangat 

berhasil dalam melakukan pengobatan dan penelitian 

penyakit-penyakit. Cara penelitian yang beliau lakukan 

menggunakan medium daging hewan. Oleh 

pemerintah beliau diminta untuk membuat rumah sakit 

yag terhindar dari lingkungan yang terkena kuman. 

Tiap tiap obat yang dibuatnya terlebih dahulu 

dicobakan untuk mengobati monyet sebelum 

digunakan untuk manusia.38 

                                                             
38Aminuddin, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum, 

(Ghalia Indonesiam, 2002) h.183 
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BAB III 

PEMBELAJARAN PAI  

DAN KOMPETENSI ABAD 21  

A. Pembelajaran PAI  

  Abad ke-21 merupakan abad yang berbeda dari abad 

sebelumnya. Di abad ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di semua bidang semakin mempersempit dunia. Dengan 

kemajuan teknologi abad ke-21 memungkinkan masyarakat untuk 

dengan cepat dan mudah mengakses berbagai pengetahuan dari 

berbagai penjuru dunia kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 ini 

dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap 

masyarakat. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi memiliki dampak yang sangat luas pada banyak bidang 

kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.39 

 

1. Pembelajaran PAI 

 Dalam upaya memahami hakikat pembelajaran dapat dilihat 

dari dua segi, yaitu dari segi bahasa (etimologis) dan istilah 

(terminologis). Secara bahasa, kata pembelajaran merupakan 

terjemahan dari bahasa Inggris, instruction yang bermakna 

sederhana “upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok 

orang, melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode 

dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan.40 

 Adapun secara terminologis, Assocation for educational 

Communication and Technology (AECT) mengemukakan bahwa 

pembelajaran (instructional) merupakan suatu sistem yang 

didalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem 

instruksional, yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, 

teknik dan latar atau lingkungan. Yatim Riyanto, Pembelajaran 

adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan 

                                                             
39Firman Mansir, Identitas Guru Pai Abad 21 Yang Ideal Pada 

Pembelajaran Fiqh Di Sekolah Dan Madrasah, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 5 
No, 2 Desember 2020 

40Abdul Majid, “Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, 
(Bandung: Rosdakarya, 2012), h.270 
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pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan 

cara efektif dan efisien.41 

  Pembelajaran merupakan seluruh kegiatan yang dirancang 

oleh guru untuk membantu seseorang untuk mempelajari suatu 

kemampuan dan atau nilai baru dalam suatu proses yang 

sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi 

dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran berbasis 

kompetensi didasarkan atas pokok-pokok pikiran bahwa apa yang 

ingin dicapai oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran harus 

dirumuskan dengan jelas. Perumusan yang dimaksud harus 

diwujudkan dalam standar kompetensi yang diharapkan untuk 

dikuasai oleh Siswa. Standar kompetensi yang dimaksudkan 

adalah standar isi atau materi dan standar pencapaian.42  

 PAI merupakan kepanjangan dari Pendidikan Agama Islam 

merupakan sebuah mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum 

pembelajaran di sekolah maupun madrasah. Pembelajaran PAI 

mengisyaratkan agar peserta didik memahami dan megamalkan 

nilai-nilai keislaman yang bisa menuntun peserta didik agar lebih 

baik dalam segala aspek kehidupannya. Pembelajaran PAI 

memiliki muatan yang harus dicapai oleh peserta didik, muatan 

yang dimaksudkan adalah Fiqh, Aqidah Akhlak, sejarah islam dan 

lainnya. 

                                                             
41Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencanca, 

2012), h.132   
42Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), h.107 
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 Menurut Muhaimin, prinsip pembelajaran agama Islam 

meliputi enam aspek, yaitu:  

1) Prinsip kesiapan. Prinsip ini mengacu aspek fisik 

(seperti pertumbuhan struktur saraf harus terjadi 

sebelum memasuki tahapan beberapa faktor 

pengalaman) dan aspek psikologis terkait kesiapan 

mental peserta didik untuk menghadapi setiap tahapan 

pembelajaran.  

2) Prinsip motivasi. Motivasi siswa adalah elemen penting 

yang menentukan kualitas pembelajaran. Pada waktu 

tertentu motivasi siswa dapat berubah, bahkan mereka 

yang tidak ingin belajar sekalipun, akan melakukannya 

saat berada dalam lingkungan yang merangsang 

perhatian mereka. Lima hal utama yang mempengaruhi 

motivasi siswa antara lain: siswa, guru, konten, 

metode/proses, dan lingkungan. Prinsip perhatian. 

Temuan empiris membuktikan bahwa melibatkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan perhatian dan fokus mereka. Prinsip ini 

juga mencakup upaya memotivasi mereka untuk 

berpikir kritis tingkat tinggi dan mendorong 

pengalaman belajar yang berarti.  

3) Prinsip persepsi. Ada dua dimensi esensial dalam 

pembelajaran, yaitu persepsi dan pengolahan. Dimensi 

persepsi (akuisisi informasi) mengacu pada 
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pengalaman konkret untuk konseptualisasi abstrak. 

Dimensi pengolahan informasi merujuk pada 

eksperimen aktif terhadap pengalaman reflektif.  

4) Prinsip retensi. Vincent Tinto menyebutkan ada empat 

hal yang mendukung retensi, yaitu informasi, 

dukungan, keterlibatan, dan belajar.  

5) Prinsip transfer. Prinsip ini mengacu pada kemampuan 

untuk mewakili masalah dengan benar.43 

 Dari uraian di atas yang dimaksud dengan pembelajaran PAI 

adalah  suatu kegiatan pencapaian gagasan atau ide yang dirancang 

oleh guru dalam proses transfer pengetahuan tentang nilai nilai 

keislaman yang berupa penerapan akhlak, penguasaan fiqih 

maupun pemahaman tentang al-Qur‟an hadist dan sejarah 

keislaman. 

 

B. Kompetensi Abad 21 

  Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) 2002, memiliki pengertian kecakapan, mengetahui, 

berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas 

sesuatu.Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan 

dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.44 

Definisi kompetensi menurut Depdikbud (1994) adalah 

                                                             
43Rahmawati, Analisis Kesenjangan Literasi Digital Mahasiswa Program 

Studi PAI PTKIN Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h.33 
44Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan 

Sumber Belajar, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 27 
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karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara 

tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang 

diinginkan 

  Secara terminologi, Nana Sudjana mengartikan 

kompetensi sebagai suatu kemampuan yang disyaratkan untuk 

memangku profesi.Sependapat dengan hal tersebut, Sadirman 

mendefinisikan kompetensi adalah kemampuan dasar yang harus 

dimiliki seseorang yang berkenaan dengan tugasnya.45 

  Kompetensi merupakan spesifikasi dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap serta penerapan dari pengetahuan dan 

keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau lintas industri, 

sesuai dengan standar kinerja yang diisyaratkan. 

 Abad 21 merupakan era globalisasi yang memiliki tantangan 

dan persaingan global terutama dalam persaingan peluang 

pekerjaan. Maraknya tenaga kerja asing yang berdatangan di 

Indonesia merupakan salah satu persaingan global dan tantangan 

abad 21 yang harus diperhatikan oleh guru. berkaca pada system 

pendidikan sebelumnya, bahwa pencapaian kurikulum yang 

menitikberatkan dalam penguasaan pengetahuan semata akan 

tertinggal di abad 21. Oleh karena itu, dalam hal dunia pendidikan 

kita harus melihat perkembangan zaman dan teknologi agar bisa 

memberikan solusi baru dalam menyongsong abad 21.  

                                                             
45Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2011), h.17 
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 Pembelajaran Abad 21 ini sesuai dengan ketentuan umum 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 1 

ayat 1 bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan agama.46 

 Berkaitan dengan tujuan utama pendidikan, pembelajaran 

pada abad ke-21 memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:  

1) Membentuk siswa menjadi pembaca, penulis, dan 

komunikator yang strategis.  

2) Meningkatkan kemampuan berpikir dan mengembangkan 

kebiasaan berpikir pada siswa.  

3) Meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar siswa.   

Mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pembelajar 

yang kreatif, inovatif, produktif, dan sekaligus berkarakter.47 

 

C. Kompetensi Peserta Didik Abad 21  

 Sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang 

sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia 

                                                             
46Ulfa Fahmanisa, Tips Memahami Peserta Didik, (Bandung: Boenz 

Enterprise), 27 
47Yunus Abidin, Pembelajaran Multiliterasi: Sebuah Jawaban atas 

Tantangan Pendidikan Abad ke-21 dalam Konteks Keindonesiaan, (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2018), h.23 
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yang kompeten serta mampu menghadapi tantangan pendidikan 

secara global, upaya yang tepat untuk dapat menyiapkan sumber 

daya manusia tersebut salah satu wadahnya adalah pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan peran pendidik atau guru merupakan 

salah satu faktor yang sangat siginifikan dalam mencapai 

keberhasilan pendidikan.48 

 Pada abad 21 ini, sekolah dituntut untuk memiliki 

keterampilan berpikir kreatif (creative thinking), berpikir kritis dan 

pemecahan masalah (critical thinking and problem solving), 

berkomunikasi (communication), dan berkolaborasi (collaboration) 

atau yang biasa disebut dengan 4C.  

  Diantara ragam kompetensi dan keterampilan yang 

diharapkan berkembang pada siswa sehingga perlu diajarkan pada 

siswa di abad ke-21 di antaranya adalah personalisasi, kolaborasi, 

komunikasi, pembelajaran informal, produktivitas dan content 

creation. Elemen tersebut juga merupakan kunci dari visi 

keseluruhan pembelajaran abad ke-21. Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSN) merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus 

dirumuskan dalam proses pendidikan abad ke-21. Sedangkan 

Permendikbud No 65 tahun 2013 mengemukakan 14 prinsip 

pembelajaran, terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 

Sementara itu, Jennifer Nicols menyederhanakannya ke dalam 4 

                                                             
48Maya Meilia dan Murdiana, Pendidik harus melek kompetensi dalam 

menghadapi pendidikan abad ke-21, Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya 
Islam P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685-1148,  h.89 
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prinsip yaitu: 1). Instruction should be student-centered, 2). Education 

should be collaborative, 3). Learning should have context, 4). Schools should 

be integrated with society. 

   

D. Guru PAI dan Tantangan Abad 21. 

 Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad 

globalisasi, artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 

mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda 

dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan abad-

21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala usaha dan 

hasil kerja manusia. Dengan sendirinya abad ke-21 meminta 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh 

lembaga-lembaga yang dikelola secara profesional sehingga 

membuahkan hasil unggulan.49 

Daryanto dan Karim menyebutkan bahwa menurut 

International Society for Technology in Education, karakteristik 

keterampilan guru abad 21 dimana era informasi menjadi ciri 

utamanya, membagi keterampilan guru abad 21 kedalam 5 

kategori, yaitu:50 

1. Mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan 

kreatifitas peserta didik, dengan indikator diantaranya 

                                                             
49Etistika Yuni Wijaya, Dkk, Transformasi Pendidikan Abad 21 

Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global, Prosiding 
Seminar Nasional Pendidikan Matematika, Vo.1, 2016,  263. 

50Daryanto, Karim S., Pembelajaran Abad 21, (Yogyakarta: Gava 
Media, 2017)  
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adalah sebagai berikut: a. Mendorong, mendukung dan 

memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan 

inovatif. b. Melibatkan peserta didik dalam menggali isu 

dunia nyata (real word) dan memecahkan permasalahan 

otentik menggunakan tool dan sumbersumber digital. c. 

Mendorong refleksi peserta didik menggunakan tool 

kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi 

pemahaman, pemikiran, perencanaan konseptual dan 

proses kreatif peserta didik. d. Memodelkan konstruksi 

pengetahuan kolaboratif dengan cara melibatkan diri 

belajar dengan peserta didik, kolega, dan orang-orang lain 

baik melalui aktivitas tatap muka maupun melalui 

lingkungan virtual. Penekanan Pendidikan Agama Islam 

adalah pada aspek bimbingan. Bukan pada pengajaran, 

dimana guru sebagai subjek pendidikan memiliki otoritas 

penuh terhadap proses belajar mengajar di kelas. Dalam 

pengertian pendidikan sebagai proses bimbingan di sini, 

guru lebih berfungsi sebagai fasilitator atau penunjuk jalan 

kearah penggalian potensi peserta didik.51 

2. Merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan 

assesmen era digital, dengan indikator sebagai berikut: a. 

Merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang 

                                                             
51Jakarian, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah 

Radikalisme Di Sekolah, Journal Of Islamic Education, Vol. II No. 1 Mei 
2017,  h.91. 
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tepat yang mengintegrasikan tools dan sumber digital 

untuk mendorong belajar dan kreatifitas peserta didik. b. 

Mengembangkan lingkungan belajar yang kaya akan 

teknologi yang memungkinkan semua peserta didik merasa 

ingin tahu dan menjadi partisipasi aktif dalam menyusun 

tujuan belajarnya, mengelolah belajarnya sendiri dan 

mengukur perkembangan belajarnya sendiri. c. Melakukan 

kostuminasi dan personalisasi aktif belajar yang dapat 

memenuhi strategi kerja gaya belajar dan kemampuan 

menggunakan tools dan sumber-sumber digital yang 

beragam. d. Menyediakan alat evaluasi formatif dan 

sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi 

dan konten yang dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi proses belajar peserta didik maupun 

pembelajaran secara umum.  

3. Menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital, 

dengan indikator sebagai berikut: a. Menunjukkan 

kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer 

pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru. b. 

Berkolaborasi dengan peserta didik, sejawat, dan 

komunitas menggunakan tool-tool dan sumber digital 

untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik. 

c. Mengkomunikasikan ide/gagasan secara efektif kepada 

pesserta didik, orang tua, dan sejawat menggunakan aneka 

ragam format media digital d. Mencontohkan dan 
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memfasilitasi penggunaan secara efektif dari pada tool-tool 

digital terkini untuk menganalisis, mengevaluasi dan 

memanfaatkan sumber informasi tersebut untuk 

mendukung penelitian dan belajar.  

4. Mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan 

masyarakat digital, dengan indikator diantaranya sebagai 

berikut: a. Mendorong, mencontohkan, dan mengajar 

secara sehat, legal dan etis dalam menggunakan teknologi 

informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak 

kekayaan intelektual dan dokumentasi sumber belajar. b. 

Memenuhi kebutuhan pembelajar yang beragam dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik dengan memberikan akses yang memadai 

terhadap tool-tool digital dan sumber belajar digital 

lainnya. c. Mendorong dan mencontohkan etika digital 

tanggung jawab interaksi sosial terkait dengan penggunaan 

teknologi informasi. d. Mengembangkan dan 

mencontohkan pengembangan budaya dan kesadaran 

global melalui keterlibatan/partisipasi dengan kolega dan 

peserta didik dari budaya lain menggunakan tool 

komunikasi dan kolaborasi digital.  

5. Berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan 

profesional, dengan indikator sebagai berikut: a. 

Berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk 

menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan 
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pembelajaran. b. Menunjukkan kepemimpinan dengan 

mendemonstrasikan visi infusi teknologi, berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan bersama dan penggabungan 

komunitas, dan mengembangkan keterampilan 

kepemimpinan teknologi kepada orang lain. c. 

Mengevaluasi dan merefleksikan penelitian-penelitian dan 

praktek profesional terkini terkait dengan penggunaan 

efektif dari pada tool-tool dan sumber digital untuk 

mendorong keberhasilan pembelajaran. d. Berkontribusi 

terhadap efektifitas, vitalitas, dan pembaharuan diri terkait 

dengan profesi guru baik di sekolah maupun dalam 

komunitas. 

  Guru abad 21 dituntut tidak hanya mampu mengajar dan 

mengelola kegiatan kelas dengan efektif, namun juga dituntut 

untuk mampu membangun hubungan yang efektif dengan siswa 

dan komunitas sekolah, menggunakan teknologi untuk 

mendukung peningkatan mutu pengajaran, serta melakukan 

refleksi dan perbaikan praktek pembelajarannya secara terus 

menerus. Dan tentunya guru profesional abad 21 adalah seorang 

pembelajar sekaligus agen perubahan di sekolah.52 

  

   

                                                             
52Dwi Esti Andriani, Mengembangkan Profesionalitas Guru Abad 21 

Melalui Program Pembimbingan Yang Efektif, Jurnal Mengembangkan 
Profesionalitas Guru Abad 21, No. 02, 2010, h.79. 
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BAB IV 

PEMBELAJARAN PAI  

DALAM KURIKULUM 2013 

A. Pengertian Kurikulum  

  Istilah kurikulum untuk pertama kali masuk dalam kamus 

Inggris Webster pada 1856, yang menurut Nasution, istilah ini 

pada awalnya digunakan dalam bidang olahraga sebagai suatu 

jarak yang harus ditempuh pelari, atau diartikan sebagai suatu 

“Chariot” (semacam kereta pacu), yaitu alat yang dibawa seseorang 

dari start sampai finish. Namun kemudian istilah ini digunakan 

dalam dunia pendidikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang 

harus ditempuh untuk mencapai tingkat tertentu yang disajikan 

oleh sebuah lembaga pendidikan.53  

   William B. Ragan berpendapat the curriculum has mean the 

subject tought in school, or course of study. Pengertian ini mirip dengan 

                                                             
53S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum. (Bandung: Jemmars, 1982..) 

h.7). 
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pendapat Stenhause curriculum is the planned composite effort of any 

school to guide pipul learning toward predetermined learning outcome. 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau ilmu 

pengetahuan yang ditempuh atau dikuasai peserta didik untuk 

mencapai tingkat atau ijazah tertentu.54 

  Hilda Taba mengatakan bahwa kurikulum adalah: a plan for 

learning; therefore, what is known about the learning process and the 

development of individuals has bearing on the shaping of a curriculum.55 

 Beberapa pakar Pendidikan Islam mengemukakan 

pendapatnya, misalnya: Dede Rosyada, mengatakan bahwa 

kurikulum merupakan inti dari sebuah penyelenggaraan 

pendidikan. Murray P. mendefinisikan Kurikulum sebagai 

semua ruang pembelajaran terencana yang diberikan kepada 

siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dinikmati 

oleh siswa saat kurikulum itu diterapkan.56 Adapun Zakiah 

Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang 

direncanakan dalam pendidikan dan dlaksanakan untuk 

mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.57 Maka 

berdasarkan pada beberapa definisi di atas penulis dapat 

                                                             
54Esti Ismawati, Telaah Kurikulum Dan Pengembangan Bahan Ajar, h. 

1 
55Hilda Taba. Curriculum Development: Theory and Practice. (New York: 

Harcourt, Brace and World Inc. 1962). h. 11 
56Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model 

Pelibatan Masyaraat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 
2004) , h. 26 

57Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3 
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menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata 

pelajaran atau kegiatan yang mencakup program pendidikan 

agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

  Kurikulum juga dapat dipandang sebagai jangka waktu 

pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk 

memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa 

dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya 

merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh kurikulum 

yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari 

telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya 

dan akhirnya mencapai finish.58Lazimnya kurikulum di pandang 

sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses 

belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab 

sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.59 

  Wina Sanjaya menjelaskan bahwa kurikulum dapat 

dimaknai dalam tiga konsep, yaitu :60 

1) Kurikulum sejumlah mata pelajaran Kurikulum sebagai 

sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik, 

dalam proses perencanaan biasanya menggunakan 

judgement ahli bidang studi untuk menentukan mata 

                                                             
58Syarifudin Nurdin, Guru Profesional&Implementasi Kurikulum, 

(Jakarta :Ciputat Pers, 2002), h. 33 

59S. Nasution, Kurikulum & Pengajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2012), h.5 

60Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikilum Berbasis 
Kompetensi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005 ), h. 2 
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pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa, tingkat 

kesulitan, minat siswa, urutan bahan pelajaran, dan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat 

menguasai materi pelajaran.  

2) Kurikulum sebagai pengalaman belajar Kurikulum sebagai 

pengalaman belajar, mengandung makna bahwa seluruh 

kegiatan yang dilakukan siswa baik didalam maupun diluar 

sekolah merupakan kegiatan dari kurikulum.  

3) Kurikulum sebagai program belajar Kurikulum sebagai 

program belajar tidak hanya berisi tentang program kegiatan, 

akan tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh 

beserta alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan 

Setelah pemaparan berbagai pendapat ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum adalah masalah yang sangat 

kompleks. Tidak sebatas pada merumuskan desain atau 

program pembelajaran di kelas, tetapi juga menciptakan  

lingkungan belajar dalam arti yang lebih luas. 

B. Sejarah Kurikulum di Indonesia  

 Indonesia memiliki beberapa jenis kurikulum sejak 

kemerdekaan negara. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah 

melalui perjalanan panjang, sejarah mencatat perubahan tersebut 

mulai tahun 1947, 1952, 1964,1975,1984,1994, 2004, 2006, dan 

yang paling terbaru adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut 

merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  65 

 

politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat 

berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat 

rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Berikut penjelasan masing-masing kurikulum tersebut:61 

Pertama, Kurikulum 1947 atau disebut Rentjana Pelajaran 

1947 ciri khasnya adalah arah pendidikan lebih bersifat politis, 

dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, fokus 

pada pementukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, 

dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi, kurukulum ini baru 

dilaksanakan pada tahun 1950.  

Kedua, Kurikulum 1952, Rentjana Pelajaran Terurai 1952. 

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum 

sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan 

Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah 

pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus 

ciri dari Kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran 

menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata 

pelajaran.  

Ketiga, Kurikulum 1964, Rentjana Pendidikan 1964. 

Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 

                                                             
61Syarifah,  Active Learning Teach Like Finland (Sebuah Telaah 

Kurikulum 2013), Jurnal Qiro‟ah Vol. 9 No.1  2019, h.85  
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1964, namanya Rentjana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, 

pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat 

pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. 

Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, 

yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, 

keprigelan (keterampilan), dan jasmani.  

Keempat, Kurikulum 1968 lahir pada masa Orde Baru, 

kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rentjana 

Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. 

Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, 

kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan 

keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan 

beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari 

perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni. 

Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak 

mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik 

beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di 

setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan 

mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta 

mengembangkan fisik sehat dan kuat.  

Kelima, Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih 

efektif dan efisien. kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di 

bidang manajemen MBO (management by objective). Metode, 

materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur 
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Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), dikenal dengan istilah 

satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan.  

Keenam, Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses 

keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor 

tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut 

"Kurikulum 1975 disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan 

sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, 

mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini 

disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).  

Ketujuh, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 

merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum 

sebelumnya, terutama Kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, 

perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga 

banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa 

dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. 

Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-

lain. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum 

super padat.  

Kedelapan, Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis 

Kompetensi) Sebagai pengganti Kurikulum 1994 adalah 

Kurikulum 2004 disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi 

sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan 

keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan 
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pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut, 

menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara 

individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan 

keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan 

metode bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga 

sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.  

Kesembilan, Kurikulum 2006, KTSP (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan). Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan 

Kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan 

dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi 

sistem pendidikan. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat 

menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru 

dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian 

sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari 

semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat 

dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

Kesepuluh, Kurikulum 2013 adalah pengganti kurikulum 

KTSP. Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek 

pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. 

Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi 

pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang 

ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi 

Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dsb., sedangkan materi yang 

ditambahkan adalah materi Matematika 
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C. Kurikulum 2013 

Kurikulum yang mulai dikembangkan dan dilaksanakan 

secara bertahap saat ini di sekolah-sekolah adalah Kurikulum 

2013. Kurikulum 2013  ini adalah pengembangan kurikulum yang 

telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 yang merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan 

masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti 

digariskan dalam haluan negara, pada saat pemberlakuan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, aspek kognitif, 

psikomotorik dan afektif (yang dikenal dengan taksonomi 

Bloom tentang tujuan pendidikan). Lalu dilanjutkan dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 

2006, Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pengikat 

KTSP ynag dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan 

pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. Lalu pada saat 

pemberlakuan Kurikulum 2006 melalui pendidikan karakter, 

aspek afektif yang seolah dilupakan praktisi pendidikan.62 

 Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang 

dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan 

kemampuan, bakat, atau keterampilan seseorang dalam 

berhubungan dengan orang lain (soft skills) dan penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang 

                                                             
62E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.2 
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berhubungan dengan bidang ilmunya (hard skills). Dalam 

konteks ini kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan 

ilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding lurus 

dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui 

pengetahuan di bangku sekolah.63 Dengan kata lain antara soft 

skills dan hard skills dapat tertanam secara seimbang, 

berdampingan dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai 

dengan menetapkan kompetensi inti lulusan berdasarkan 

kesiapan peserta didik,tujuan pendidikan nasional, dan 

kebutuhan. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan 

kewenangan menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat 

nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan 

proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas 

penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan 

memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat 

memberatkan guru.64 

Dalam pembelajaran berbasis tema ini, guru menyajikan 

materi secara kontekstual dari lingkungan alam sehingga 

pembelajaran menjadi cukup bermakna. Peserta didik bisa 

                                                             

63M. Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 
SD/MI, SMP/MTS, & Sma/MA, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), 
h.16 

64Dirman, Cicih Juarsih, Pengembangan Kurikulum Dalam Rangka 
Implementasi Standar Proses Pendidikan Siswa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.9 
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berada dalam kegembiraan berenang-rengan dalam ilmu, bisa 

mengembangkan kreatifitasnya, dan bisa mengambil hikmah dari 

setiap pembelajaran.65 Oleh karena itu, dalam implementasi 

Kurikulum 2013 nanti, guru mesti bisa meramu materi 

pembelajaran sehingga kelak peserta didik bisa belajar mandiri 

pada hal-hal lain yang seiring dengan pesatnya perkembangan 

peradaban manusia. 

 Mengenai tujuan dan fungsi kurikulum 2013 secara 

spesifik mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang 

sisdiknas disebutkan bahwa fungsi kurikulum telah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sementara tujuannya yaitu untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap. Kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta tanggung jawab.66 Mengenai tujuan 

Kurikulum 2013, secara khusus dapat penulis uraikan sebagai 

berikut: 

1.  Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan 

hard skills dan soft skills melalui kemampuan sikap, 

                                                             
65Mulyoto, Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Raya, 2013), h.110 
66Dirman, Cicih Juarsih, Pengembangan Kurikulum. h. 9 
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keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi 

tantangan global yang telah berkembang. 

2. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang 

produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan 

bangsa        dan negara Indonesia. 

3. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi 

dan menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah 

telah menyiapkan semua komponen kurikuum beserta buku 

teks yang digunakan dalam pembelajaran. 

4. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah 

serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan 

dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di 

tingkat satuan pendidikan. 

5. Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan 

pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. 

Sebab sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan 

Kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, 

kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah.67 

 

D. Karakteristik Kurikulum 2013 

Perubahan kurikulum 2013 ditandai dengan adanya 

penggabungan mata pelajaran, penambahan jam mata pelajaran, 

adanya pendekatan saintifik dan penilaian autentik supaya 

                                                             
67 M. Fadillah, Op.Cit. h. 25 
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kurikulum 2013 lebih mengedepankan karkter siswa dimana 

pembelajarannya yang pasif menjadi aktif, ditambah lagi dengan 

pendekatan saintifik menjadikan siswa aktif dalam belajar dan 

penilaian autent lebih memfokuskan guru dalam menilai 

keberhasilan siswa dalam belajar, sehingga tercapai tujuan 

pendidikan. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. 

Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcomes based curriculum 

dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada 

pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL (Standar 

Kompetensi Lulusan). Demikian pula penilaian hasil belajar dan 

hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi.68 Karena 

keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi 

yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta 

didik.  

Kompetensi untuk Kurikulum 2013 dirancang sebagai 

berikut: 

a. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan 

dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci 

lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran. 

b. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara 

kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan 
                                                             

68Dirman, Cicih Juarsih, Pengembangan Kurikulum, h.18 
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psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk 

suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 

Kompetensi Inti adalah kualitas yang harus dimiliki 

seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui 

pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses 

pembelajaran siswa aktif. 

c. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang 

dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD, dan 

untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, SMA, 

SMK. 

d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang 

pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap 

sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada 

kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi).69 

e. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (organizing 

elements) Kompetensi Dasar yang semua KD dan proses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai 

kompetensi dalam Kompetensi Inti. 

f. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk 

satu tema (SD) atau satu kelas dan satu mata pelajaran 

(SMP, SMA, SMK). Dalam silabus tercantum seluruh 

KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. 

g. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari 

                                                             
69Dirman, Cicih Juarsih, Pengembangan Kurikulum,... h.29 
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setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas 

tersebut.70 

E. Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran 

PAI  

Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara 

profesional merancang pembelajaran afektif dan bermakna, 

mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan 

pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan 

kriteria keberhasilan. Berkaitan dengan hal tersebut akan 

dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:  

1) Merancang pembelajaran secar efektif dan bermakna. 

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi 

kurikulum, dalam pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi serta karakter peserta didik. Hal tersebut 

menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana 

yang telah diprogramkan. Guru harus menyadari bahwa 

pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena 

melibatkan aspek pedagigis, psikologi, dan didaktis secara 

bersamaan.  

2) Mengorganisasikan pembelajaran. Implementasi kurikulum 

2013 menuntut guru untuk mrngorganisasikan 

                                                             
70Herman Zaini, “Karakteristik Kurikulum 2013”. Jurnal IDAROH, 

Vol. 1, Juni 2015 Sumber: Doaj.org 
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pembelajaran secara efektif. Sedikitnya terdapat lima hal 

yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengorgsnisasian 

pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu 

pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan 

tenaga ahli, pendayagunaan tenaga ahli dan sumber daya 

masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan.  

3) Memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. 

Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam 

pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. 

Pendekatan tersebut antara lain pembelajaran kontekstual 

(contextual teaching and learming), bermain peran, pembelajaran 

partisipatif (participative teaching and learning), belajar tuntas 

(mastery learning), dan pembelajaran konstruktivisme 

(constructivism teaching and learning).  

Melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, 

dan karakter. Pembelajaran dalam menyukseskan implementasi 

kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar, 

pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang 

direncanakan. Untuk kepentingan tersebut maka kompetensi 

inti, kompetensi dasar, materi standart, indikator hasil belajar, 

dan waktu yang harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan 

pembelajaran sehinga peserta didik diharapkan memperoleh 

kesempatan dan pengalaman belajar yang optmal, dalam hal ini, 

pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 
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perilaku kearah yang lebih baik. Pada umumnya kegiatan 

pembelajaran mencangkup kegiatan awal atau pembukaan, 

kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter, serta 

kegiatan akhir atau penutup.  

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum 

2013 berubah menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, mata pelajaran ini, merupakan mata pelajaran wajib dan 

memiliki alokasi waktu 3 jam per minggu. Mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mempunyai peranan 

penting, bahwasannya proses pendidikan membutuhkan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang 

menyokong perkembangan nilai dan moral siswa. 

Dalam   kurikulum   2013   juga   ada strategi  

pengembangan pendidikan, salah  satunya adalah  penambahan   

jam    pelajaran.  Rasionalitas penambahan  jam pelajaran dapat 

dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari   siswa   

diberitahu   menjadi mencari  tahu)  dan  proses penilaian (dari  

berbasis output menjadi berbasis  proses  dan output) 

memerlukan  tambahan  jam  pelajaran. Dengan alokasi waktu per 

jam pelajaran  

SD = 35 menit 

SMP= 40 menit 

SMA=45 menit 

Sedangkan banyak jam pelajaran perminggu yaitu: 

SD Kelas 1 = 30 jam 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  78 

 

SD Kelas 2 = 32 jam 

SD Kelas 3 = 34 jam 

SD Kelas 4, 5, 6 = 36 jam 

SMP   = 38 jam 

SMA   = 39 jam71 

Penerapan  atau  implementasi  Kurikulum  2013  

menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang tercantum 

dalam Permendikbud  Nomor  103  Tahun  2014  tentang  

Pembelajaran Pada Pendidikan. Dasar   dan   Menengah.   

Terdapat  perbedaan antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum 

yang   berlaku sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak  pada  

istilah  baru  yaitu  Kompetensi  Inti yang merupakan  turunan    

dari    Standar    Kompetensi  Lulusan.72 

Implementasi yang efektif merupakan hasil dari interaksi 

antara strategi implementasi, struktur kurikulum, tujuan 

pendidikan, dan kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, 

pengoptimalan implementasi kurikulum 2013 diperlukan suatu 

upaya strategis untuk mensinergikan komponen-komponen 

tersebut, terutama guru dan kepala sekolah dalam 

membudayakan kurikulum. 

 

                                                             
71Sofan  Amri, Pengembangan  dan  Model  Pembelajaran  dalam  

Kurikulum  2013.  (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013) 
72Selanjutnya lebih detil dalam Daryanto, Pendekatan Pembelajaran 

Saintifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h. 8 
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BAB V 
MODEL PEMBELAJARAN 

DAN PENERAPANNYA  
DALAM PEMBELAJARAN PAI 

 

A. Pengertian Model Pembelajaran  

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang 

memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa 

bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: 

(1) model pembelajaran (2) pendekatan pembelajaran; (3) metode 

pembelajaran; (4) strategi pembelajaran; (5) teknik pembelajaran; 

dan (6) taktik pembelajaran.73  

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh 

guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus 

                                                             
73Wina Senjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Helmiati, Model 
Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), h,19 
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atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, 

dan tehnik pembelajaran. Joice mengatakan bahwa Model 

pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai panduan dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas, atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-

buku, film, komputer, kurikulum dan lain-lain. Dengan kata lain 

Joice mengartikan model pembelajaran mengarah pada desain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai.74 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang 

merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang 

sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 

dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, 

pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

siswa (student centered approach) dan (2) pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach). 

Pendekatan pemebelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

siswa (student centered approach) misalnya adalah pendekatan 

tematik, pendekatan kontekstual, pendekatan kolaboratif, 

pendekatan komunikatif, dst.  

Metode pembelajaran adalah “a way in achieving 

something” cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan 

praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa 

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

                                                             
74Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), h.13-14.  
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mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: (1) 

ceramah; (2) diskusi; (3) tanya jawab; (4) praktek; (5) 

laboratorium; (6) pengalaman lapangan; dan sebagainya. 

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam 

strategi/tehnik dan taktik pembelajaran.  

Strategi atau tehnik pembelajaran adalah cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode 

secara spesifik. Tidak dipungkiri bahwa terdapat perbedaan 

pandangan dalam memaknai strategi pembelajaran. Strategi 

dimaknai sebagai cara bagaimana meramu, mengelola dan 

menyajikan bahan pembelajaran menjadi menarik dan 

mengesankan, sehingga tidak mudah dilupakan.75 

Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang 

sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang samasama 

menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat 

berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, 

yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena 

memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara 

yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih 

banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang 

sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan 

tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai 

dengan kemampuan, pengalaman dan tipe kepribadian dari guru 

yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi 

sebuah ilmu sekaligus juga seni (kiat). 

                                                             
75Melvin L. Silbermen, active Learning, 101 Strategi Pembelajaran 

Aktif, (Yogyakarta: Yappendis, 2002) dan Hisyam zaini dkk., Strategi 
Pembelajaran Aktif, (CTSD: Yogyakarta, 2004). 
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Tabel: hubungan model, metode, strategi, taktitk 

 

Model itu cakupannya lebih luas daripada pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik karena untuk menyusun sebuah 

model pembelajaran kita harus menentukan pendekatan, strategi, 

metode dan teknik yang digunakan. Begitu pula dalam 

pendekatan mencakup strategi, metode, dan teknik. Strategi 

didefinisikan sebagai taktik. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

strategi pembelajaran dibutuhkan metode dan teknik. Sedangkan 

metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan 

materi pembelajaran yang memerlukan teknik yang sesuai.76 

Dari pemaparan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwa model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

proses pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Secara sederhana, model 

                                                             
76Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.159. 
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pembelajaran dapat dianalogikan sebagai bungkus atau bingkai 

dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran,  

 

B. Jenis- Jenis Model Pembelajaran PAI 

1. Active Learning (Pembelajaran Aktif). 

Pembelajaran aktif (active learning) adalah proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa  untuk 

lebih banyak melakukan aktifitas belajar, berupa hubungan 

interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk 

menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima 

pelajaran yang diberikan. Model ini bertujuan untuk mengaktifkan  

peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau 

strategi secara aktif. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif 

dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi 

antar siswa, maupun siswa dengan pendidik dalam proses 

pembelajaran.  

Active Learning adalah pada dasarnya berusaha untuk 

memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons siswa dalam 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan bagi peserta didik. Dengan memberikan model 

active learning pada pembelajaran, peserta didik dapat membantu 

ingatan mereka, sehingga mereka dapat sampai kepada tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Inilah poin penting yang 

seharusnya diperhatikan para pendidik saat ini. 

Dalam model active learning setiap materi pelajaran yang baru 

harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman 

yang ada sebelumnya. “Materi pelajaran yang baru disediakan 

secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada. Supaya murid 

dapat belajar secara aktif, maka guru perlu membuat strategi yang 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  85 

 

tepat, sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi 

untuk belajar.77 

 

2. Direct Instruction 

Model  direct instruction merupakan bentuk pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada guru . Melalui model ini, 

guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstuktur. Fokus 

model ini adalah kemampuan akademik (academic achievement) 

siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah dan demonstrasi 

merupakan bentuk-bentuk model pembelajaran langsung.78 

Pembelajaran secara langsung dirancang untuk 

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural 

dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola 

selangkah demi selangkah.79 

Meskipun tujuan pembelajaran dapat direncanakan 

bersama oleh guru dan siswa, model ini berpusat pada guru. 

Sistem pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus 

menjamin terjadinya keterlibatan siswa, terutama melalui 

memperhatikan, mendengarkan dan resitasi (tanya jawab) yang 

terencana. Model pembelajaran langsung dapat diterapkan 

dibidang studi apapun. Model pembelajaran ini menekankan 

pembelajaran yang didominasi oleh guru. Jadi guru berperan 

penting dan dominan dalam proses pembelajaran. 

                                                             
77Sukron Muhammad Thoha, model pendidikan agama islam 

menggunakan pembelajaran active Learning tingkat sekolah dasar,Ta‟dibuna :Jurnal 
Pendidikan Islam Vol.6 No.2 Juli 2017. 

78Hamzah, B., Belajar Dengan Pendekatan PAIKEM: Pembelajaran 
Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2015), h.19. 

79Khanifatul, Pembelajaran Inovatif Strategi Mengelola Kelas Secara Efektif 
dan Menyenang-kan ( Jogjakarta: ArRuzz Media, 2013), h.89. 
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Direct instruction (DI) disebut juga Directive Instruction atau 

Explicit Instruction, jika melihat kentalnya latar psikologis dan 

pedagogis dapat disebut pendekatan pembelajaran langsung, 

namun bila melihat adanya sintaks yang harus dilakukan guru 

memang terlihat keunggulannya sebagai metode pembelajaran. 

Sintaks adalah urutan langkah-langkah pembelajaran, secara 

umum sintaks didefinisikan sebagai suatu sistem yang teratur atau 

berurutan. Kita melihat bahwa pada implikasinya ternyata dapat 

lebih efektif bila sebelum pembelajaran siswa dikelompokkan dulu 

dalam kelas-kelas yang hamper homogeny laju pembelajarannya, 

metode ini juga berlandaskan strategi pembelajaran tertentu. 

Metode pembelajaran ini pada hakikatnya berlandaskan strategi 

pembelajaran berbasis guru, namun amat mengakomodasikan 

terciptanya pembelajaran siswa aktif. Pada implementasinya 

metode ini tetap berpusat kepada guru dan meminta keaktifan 

siswa. Siswa bertanggung jawab pada pembelajaran, di bawah 

pengawasan dan tanggug jawab guru (teacher directed).80 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

direct instruction adalah model pembelajaran yang dilakukan guru 

secara langsung untuk mengajarkan keterampilan dasar dan 

didemonstrasikan langsung kepada peserta didik dengan tahapan 

yang terstruktur. 

 

3. Cooperative Learning  (Pembelajaran Kooperatif) 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang 

melibatkan partisipasi peserta didik dalam kelompok kecil untuk 

saling berinteraksi. Pada model ini siswa memiliki dua tanggung 

                                                             
80Suyono dan Hariyanto, Implementasi Belajar dan Pembelajaran 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 129 
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jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu 

kelompok lain untuk memahami materi pelajaran.81 

Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu untuk meningkatkan 

partisipasi siswa dalam pengalaman sikap kepemimpinan dan 

membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-

sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Cooperative Learning 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan 

siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Cooperative Learning disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi peserta didik, memfasilitasi siswa dalam 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berinteraksi dan belajar bersama peserta yang berbeda latar 

belakangnya. 

a. Variasi model Cooperative Learning 

1) STAD (Student Team Achievement Division) Ada lima 

langkah yang dilakukan pada STAD, yaitu : tahap 

penyajian materi, tahap kegiatan kelompok, tahap tes 

individual, tahap perhitungan skor perkembangan 

individu, tahap pemberian penghargaan kelompok. 

2) Jigsaw 

Guru membentuk kelompok, kemudian membentuk 

kelompok ahli, mempelajari materi yang sama oleh 

kelompok ahli, setelah siswa belajar di kelompok 

ahli,siswa kembali ke kelompok semula. 

3) Group Investigation 

Siswa membentuk kelompok sendiri, materi dan 

permasalahan diberikan oleh guru, setiap kelompok 

                                                             
81Jamal Ma‟mur Asmani, Pendidikan Karakter di Sekolah (Jakarta: Al-

Mawardi, 2009), h.179  
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memecahkan masalah tersebut dan mereka boleh 

mencari data di kelas atau di luar kelas, setelah itu pada 

upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok, 

setelah itu pada waktunya mereka harus  melaporkan 

hasil kelompok dalam hal analisis dan  kesimpulan.  

4) Tipe Mind Mapping 

Guru menjelaskan konsep dan permasalahan utama yang 

akan ditanggapi oleh peserta didik, membuat kelompok 

diskusi dengan anggota 2-3 orang, tiap kelompok 

mencatat alternatif jawaban hasil diskusi, membaca 

secara acak hasil diskusinya dan guru mencatat di papan 

dan mengelompokan sesuai kebutuhan guru, dari data-

data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau 

guru memberi perbandingan sesuai konsep yang 

disiapkan guru.  

5) Tipe Snowball Throwing 

Guru menyampaikan materi, guru membuat kelompok 

dan memanggil ketua kelompok masing- masing untuk 

menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru, 

kemudian menyampaikan kepada teman-temannya 

masing-masing siswa menyiapkan sebuah  kertas untuk 

menulis satu pertanyaan, kemudian kertas tersebut 

dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa 

lain, kemudian siswa menjawab pertanyaaan yang ada di 

kertas tersebut. 

 

4. Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model yang 

efektif untuk melatih proses berpikir tingkat tinggi. 

Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk 

memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan 
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menyusun pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri 

tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini sangat 

pas untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun 

kompleks. 

John Dewey seorang ahli pendidikan berkebangsaan 

Amerika menjelaskan enam langkah model pembelajaran 

berbasis masalah yang kemudian diistilahkan dengan 

metode pemecahan masalah (problem solving) Yaitu: 

a. Perumusan  masalah, yaitu langkah peserta didik 

menentukan masalah yang akan dipecahkan. 

b. Menganalisa masalah, yaitu langkah peserta didik 

memikirkan masalah secara kritis dari barbagai sudut 

pandang. 

c. perumusan hipotesis, yaitu langkah peserta didik 

merumuskan berbagai pemecahan masalah sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

d. Mengumpulkan data, yaitu langkah peserta didik mencari 

dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk 

pemecahan suatu masalah. 

e. Pengujian hipotesisi, yaitu peserta didik merumuskan 

kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan 

hipotesis yang telah diajukan. 

f. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu 

langkah peserta didik  menerangkan rekomendasi yang 

dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis 

dan rumusan kesimpulan. 

 

5.  Inquiry-Based Learning (IBL)  

Dalam bidang pembelajaraan, dikenal pendekatan 

pembelajaran yang disebut Inquiry-Based Learning (IBL) dan 

pendekatan pengajaran yang disebut Inquiry-Based Teaching 
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(IBT). IBL adalah cara memperoleh pengetahuan melalui 

proses inquiry (Hebrank, 2000). Sementara itu, IBT adalah 

sebuah pendekatan pengajaran yang memandatkan guru 

untuk menciptakan situasi yang memposisikan pembelajar 

sebagai ilmuwan. Pembelajar mengambil inisiatif untuk 

mempertanyakan suatu fenomena, mengajukan hipotesis, 

melakukan observasi di lapangan, menganalisis data, dan 

menarik simpulan, serta menjelaskan temuannya itu kepada 

orang lain.  

Menurut Trianto, Inkuiri merupakan bagian inti dari 

kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari 

menemukan sendiri. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

inkuiri adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk 

menyelidiki, mulai dari melakukan pengamatan, mengajukan 

pertanyaan, merencanakan penyelidikan, mengumpulkan data 

atau informasi dan melakukan penyelidikan, menganalisi data, 

membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan.  

Menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang menjadi 

karakteristik utama dalam pembelajaran inkuiri, yaitu:82 

a. Inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untu mencari dan menemukan. Siswa tidak 

hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 

penjelasan guru secara verbal di dalam proses 

                                                             
82Nurdyiansyah dan Eny Fariyatul Fahrianai, Inovasi Model 

Pembeklajaran, (Sidoarjo :Nizamia Learning Center,2016), h.141. 
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pembelajaran, tetapi siswa juga berperan untuk 

menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk 

mencari dan menemukan jawaban sendiri dan sesuatu 

yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri (self belajar). Dengan 

demikian, metode pembelajaran inkuiri menempatkan 

guru sebagai sumber belajar akan tetapi sebagai 

fasilitator dan motivator belajar siswa. 

c. Tujuan dari penggunaan inkuiri dalam pembelajaran 

adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara 

sistematis, logis dan kritis atau mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses 

mental. Siswa tidak hanya dituntut agar menguasai 

materi pelajaran dalam metode inkuiri, akan tetapi 

bagaimana siswa dapat menggunakan kemampuan yang 

dimilikinya secara optimal. 

Barman dan Kotar (1989) memberikan tahap-tahap 

inquiry dalam IBL sebagai berikut: eksplorasi, pengenalan 

konsep, dan aplikasi konsep. Ada tiga tipe kegiatan 

pembelajaran yang dapat dijalankan dengan IBL: kegiatan 

rasional, kegiatan eksperimental, dan kegiatan penemuan 

(discovery).83 

Pada kegiatan rasional, generalisasi dibuat melalui 

pemberian pertanyaan dan penguatan oleh guru. 

Langkahnya adalah: (1) Guru mengajukan pertanyaan atau 

memberikan permasalahan; (2) Guru memberikan referensi; 

                                                             
83Janetta. Garton, Inquiry Based Learning. (Willard R-II School 

District,Technology Intergration Academy, 2005.)., E Mulyasa, Menjadi 
Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan). 
Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005 
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dan (3) Pemelajar, melalui pertanyaan, diarahkan ke 

jawaban yang benar.  

Pada kegiatan eksperimental, pembelajar menguji 

validitas suatu hipotesis. Langkahnya adalah: (1) Guru 

mengajukan persoalan; (2) Pembelajar mengajukan 

sejumlah variabel dan cara-cara untuk menguji efek setiap 

variabel; (3) Pembelajar dan guru merencanakan 

eksperimen; dan (4) Pembelajar melakukan eksperimen: 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik 

simpulan.  

Pada kegiatan penemuan (discovery), pembelajar 

mengeksplorasi konsep secara langsung. Kegiatan ini 

meliputi tiga tahap: tahap belajar, inquiry terbimbing, dan 

inquiry mandiri. Pada tahap belajar, generalisasi dibuat 

melalui eksplorasi. Langkahnya adalah: (1) Guru 

memberikan materi untuk eksplorasi, (2) Pembelajar 

menggunakan materi di bawah bimbingan guru; dan (3) 

Guru membantu menyimpulkan atas konsensus kelompok. 

Pada tahap inquiry terbimbing, pembelajar dibimbing 

melakukan eksplorasi. Langkahnya adalah: (1) Guru 

memberikan persoalan dan memberikan referensi; (2) 

Pembelajar diberi kebebasan untuk bereksplorasi; (3) 

Pembelajar menguji hipotesis dan membuat simpulan 

sementara; dan (4) Guru membantu membuat simpulan 

berdasarkan konsensus kelompok. Pada tahap inquiry 

mandiri, pemelajar diberi kebebasan total untuk 

bereksplorasi. Langkahnya adalah: (1) Guru memberikan 

materi eksplorasi; (2) Guru memberi petunjuk hanya dalam 

kaitannya dengan keselamatan dan peralatan kerja; dan (3) 

Pembelajar melakukan eksplorasi berdasarkan kemampuan 

mereka sendiri.  
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6. Model Pembelajaran PAI Berbasis PAIKEM. 

Kesadaran akan pembelajaran dengan pendekatan Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) 

muncul setelah melihat kenyataan bahwa dunia pendidikan 

kita mengalami krisis yang cukup serius. Hal itu diindikasikan 

oleh lemahnya mutu pendidikan nasional kita dalam 

komparasi internasional; pembelajaran yang cenderung teoritis, 

dimana banyak lulusan sekolah yang tahu dan paham suatu 

keilmuan secara kognitif, namun lemah dari segi afektif dan 

psikomotorik. Indikasi lainnya terlihat dari dekadensi moral. 

Munculnya krisis moral dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara menyebabkan peranan serta efektifitas pendidikan 

sebagai pranata sosial yang terlibat langsung dan bertanggung 

jawab terhadap pemberi nilai moral-spritual generasi bangsa 

menjadi dipertanyakan.84 

Berbeda dengan pembelajaran konvensional, dengan 

PAIKEM, peserta didik akan mengalami, menghayati, dan 

menarik pelajaran dari pengalamannya itu, dan pada gilirannya 

hasil belajar akan merupakan bagian dari diri, perasaan, 

pemikiran, dan pengalamannya. Hasil belajar kemudian akan 

lebih melekat, dan tentu saja, dalam proses seperti itu peserta 

didik didorong dan dikondisikan untuk lebih kreatif.  

Ada beberapa prinsip yang dianut dalam pembelajaran aktif:  

                                                             
84 Helmiati, Model Pembelajaran,...h.25 
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1) Belajar siswa aktif, bahwa yang diharapkan aktif dalam 

proses pembelajaran adalah siswa bukan guru, (student 

centered not teacher centered). Siswalah yang diharapkan secara 

aktif menemukan pengetahuan dengan cara mengalami, 

menghayati, merasakan dan meyakini secara langsung 

materi pembelajaran.  

2) Belajar kooperatif dan kolaboratif, artinya pembelajaran 

berbasis kerjasama. Dengan belajar secara bersama maka 

akan ada keterlibatan siswa secara aktif, saling membantu 

dalam pemahaman, pembiasaan sikap saling menghargai, 

dst.  

3) Parsipatorik, siswa belajar sambil melakoni (learning by 

doing) sehingga dengan cara ini diharapkan terjadi proses 

pembentuikan sikap, karakter dan pembiasaan (aspek 

afektif dan psikomotorik). 

Model pembelajaran PAIKEM harus bersifat variatif. 

Sekian banyak model strategi PAIKEM seharusnya tidak 

diterapkan secara tunggal, melainkan harus dikombinasi antara 

satu strategi dengan strategi lainnya. Kombinasi dua strategi 

atau lebih ini sangat menopang ketuntasan pencapaian tujuan 

optimal. Pemilihan dua atau lebih strategi dalam satu proses 

pembelajaran harus melihat dan mencermati Kompetensi 

Dasar disampaikan. Disamping itu, kombinasi dua strategi 

atau lebih ini sangat sesuai dengan prinsip dasar PAIKEM, 

yakni, pembelajaran serba variasi. Proses pembelajaran harus 
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menggunakan variasi metode, variasi strategi, variasi media, 

dan variasi sumber belajar. Berikut ini macam-macam metode 

pembelajatan PAIKEM dan langkah-langkah penerapanya: 

 

a. Everyone is a teacher here (setiap murid sebagai guru) 

Langkah–langkah Penerapan : 

1) Guru membagikan kertas kepada setiap peserta didik 

dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah 

pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang 

dipelajari, atau topik khusus yang ingin mereka 

diskusikan di kelas. 

2) Guru mengumpulkan kertas-kertas tersebut, dikocok 

dan dibagikan kembali secara acak kepada masing- 

masing peserta didik dan diusahakan pertanyaan tidak 

kembali kepada siswa yang sama. 

3) Mintalah siswa membaca dan memahami pertanyaan di 

kertas masing- masing, sambil memikirkan jawabannya. 

4)  Undang sukarelawan (valunter) untuk membacakan 

pertanyaan yang ada di tangannya (untuk menciptakan 

budaya bertanya, upayakan memotivasi peserta didik 

untuk angkat tangan bagi yang siap membaca tanpa 

langsung menunjuknya) 

5)  Mintalah dia memberikan respon (jawaban atau 

penjelasan) atas pertanyaan atau permasalahan tersebut, 

kemudian mintalah kepada teman sekelasnya untuk 

memberikan pendapat atau melengkapi jawabannya 

6)  Berikan apresiasi (pujian) terhadap setiap jawaban atau 

tanggapan siswa agar termotivasi dan tidak takut salah 
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7) Kembangkan diskusi secara lebih lanjut dengan cara 

siswa bergantian membacakan pertanyaan di tangan 

masing- masing sesuai waktu yang telah disediakan. 

8) Guru melakukan kesimpulan. 

 

b. Imformation search 

Langkah –langkah Pembelajaran : 

1) Tersedia referensi terkait topik pembelajaran tertentu 

sesuai SK/KD 

2) Guru menyusun kompetensi dari topik tersebut 

3)  Guru membuat pertanyaan untuk memperoleh 

kompetensi tersebut 

4) Siswa diminta mencari ayat dan hadits terkait 

5)  Bagi kelas dalam kelompok kecil 

6) Siswa diminta mencari bahan di perpustakaan /warnet 

yang sudah diketahui oleh guru bahwa bahan- bahan 

tersebut benar2 ada. 

7) Guru membantu dengan cara membagi rerensi kepada 

mereka 

8) Peserta diminta mencari jawaban dari referensi tersebut 

yang dibatasi oleh waktu (misalnya 10 menit) oleh guru 

9)  Hasilnya didiskusikan kepada seluruh kelas 

10) Guru menjelaskan materi pelajaran terkait kompetensi 

tersebut 

11) Kesimpulan. 

 

c. Reading Aloud (strategi membaca dengan keras), sesuai 

untuk materi sejarah. 

Langkah –Lanngkah Pembelajaran : 

1) Guru memilih sebuah teks sejarah Islam yang cukup 

menarik untuk dibaca dengan keras. 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  97 

 

2)  Guru menjelaskan teks itu kepada peserta didik 

dengan singkat. Guru menjelaskan poin- poin kunci 

atau masalah- masalah pokok yang dapat diangkat. 

3) Guru membagi bacaan teks itu dengan alenia- alenia 

atau beberapa cara lainnya. Guru menyuruh 

sukarelawan- sukarelawan untuk membaca keras 

bagian- bagian yang berbeda   

4) Ketika bacaan- bacaan tersebut berjalan, guru 

menghentikan di beberapa tempat untuk menekankan 

point- point tertentu, kemudian guru memunculkan 

beberapa pertanyaan dan memberikan contoh- contoh. 

Guru dapat membuat diskusi- diskusi singkat jika para 

peserta didik menunjukkan minat dalam bagian 

tertentu. Kemudian guru melanjutkan dengan menguji 

apa yang ada dalam teks tersebut 

5) Agar siswa terbiasa dengan kalimat toyibah,setiap 

hendak membaca hendaknya mereka meneriakkan 

kalimat toyibah (Mis. Allahu akbar) 

6)  Kesimpulan. 

 

d. Role play (Bermain Peran) sesuai untuk materi Akhlak 

Langkah–Langkah Pembelajaran : 

1)  Menetapkan topik sesuai pembahasan 

2) Contoh: akibat sikap sombong 

3) Menyusun skenario peran (dari rumah) lalu 

menjelaskannya  kepada siswa. 

4) Guru membentuk kelompok dengan anggota 4-5 siswa 

perkelompok. 

5)  Tunjuk beberapa siswa ke depan untuk memainkan 

peran 
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6)  Pada saat pemain peran memainkan karakter di depan 

kelas, siswa yang lain diminta untuk mengamati dan 

menuliskan tanggapan mereka bersama kelompoknya 

7)  Masing-masing kelompok menyampaikan tanggapan 

kelompoknya di forum kelas 

8) Guru menyimpulkan. 
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BAB VI  

KONSEP SCIENTIFIC APPROACH  

DALAM PEMBELAJARAN PAI 

A. Pengertian Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) 

Pendekatan scientific pertama kali diperkenalkan di 

Amerika pada akhir abad ke-19, sebagai penekanan pada 

pendekatan laboratorium formalistik yang mengarah pada fakta-

fakta ilmiah. Pendekatan scientific ini memudahkan guru atau 

pengembang kurikulum untuk memperbaiki proses pembelajaran, 

yaitu dengan memecah proses ke dalam langkah-langkah atau 

tahapan-tahapan secara terperinci yang memuat instruksi untuk 

siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal inilah yang 

menjadi dasar dari pengem- bangan kurikulum 2013 di 

Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya, ada yang menjadikan scientific 

sebagai pendekatan ada juga yang menjadikan sebagai metode. 

Namun, karakteristik dari pendekatan scientific ini tidak berbeda 

dengan metode scientific. 
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Barringer, et al. dalam Abidin, mengungkapkan bahwa 

pembelajaran proses saintifik merupakan pembelajaran yang 

menuntut siswa berpikir secara sistematis dan kritis dalam upaya 

memecahkan masalah yang penyelesaiannya tidak mudah 

dilihat85 

Pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan 

ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan dengan 

suatu proses ilmiah. Karena itu kurikulum 2013 mengamanatkan 

esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan 

ilmiah diyakini sebagai titian emas perkembangan dan 

pengembangan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan peserta didik. 

Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria 

ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan penalaran induktif 

(inductive reasoning) ketimbang  penalaran deduktif (deductive reasoning). 

Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian 

menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif 

menempatkan bukti- bukti spesifik ke dalam relasi idea yang lebih 

luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik 

dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan 

simpulan umum.86 

Pendekatan saintifik memang sangat identik dengan 

metode ilmiah. Misalnya, perolehan data, pengolahan data, dan 

penyampaian informasi juga membutuhkan kerja sama. Aktivitas 

utama tersebut merupakan ciri dari pembelajaran saintifik, 

menurut Dyer yang dikutip oleh Ridwan Sani, keterampilan 

inovatif dalam pembelajaran saintifik meliputi, observasi, 

bertanya, melakukan percobaan, asosiasi, dan membangun 
                                                             

85Abidin, Y., Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013. 
(Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 125 

86M Varelas and Ford M, The Scientific Method And Scientific Inquiry: 
Tensions In Teaching And Learning, (USA: Wiley Inter Science, 2009), h. 31. 
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jaringan. Berdasarkan teori Dyer tersebut, pendekatan saintifik 

dapat dikembangkan dalam pembelajaran yang memiliki 

komponen proses pembelajaran antara lain: mengamati, menanya, 

mencoba/mengumpulkan informasi, menalar/asosiasi, dan 

membentuk jejaring/melakukan komunikasi.87 

Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas 

suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahan 

sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian 

(methode of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek 

yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-

prinsip penalaran yang spesifik.88 

Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian 

aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, 

mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian 

memformulasi, dan menguji hipotesis. 

Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif 

hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, 

retensi informasi dari guru sebesar 10 persen setelah 15 menit dan 

perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25 persen. Pada 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari 

guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan 

pemahman kontekstual sebe- sar 50-70 persen. Pembelajaran ini 

sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl: 

                                                             
87R. A. Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013. 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 53 
88Lelya Hilda, “Pendekatan Saintifik pada Proses Pembelajaran (Telaah 

Kurikulum 2013).” Darul‟ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 
3. No. 1 Januari 2016: h.69-84. 
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78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati, agar kamu bersyukur. (Q.S. al-Nahl : 78) 

Ayat di atas mengarahkan umat manusia agar 

membiasakan diri untuk mengamati, karena salah satu fitrah yang 

ia bawa sejak lahir adalah cenderung menggunakan mata terlebih 

dahulu baru hati (qalbu). Maka proses pembelajaran harus 

dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Karena 

pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, 

penalaran, penemuan, pengabsahan dan penjelasan tentang suatu 

kebenaran. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat 

atau nilai-nilai non-ilmiah, yang semata-mata berdasarkan intuisi, 

akal sehat, prangka, penemuan melalui coba-coba, dan asal 

berpikir kritis. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bawah, 

pada hakikatnya, sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di 

kelas-kelas bisa dipadankan sebagai sebuah proses ilmiah. Oleh 

sebab itulah, dalam Kurikulum 2013 diamanatkan tentang apa 

sebenarnya esensi dari pendekatan saintifik pada kegiatan 

pembelajaran. Ada sebuah keyakinan bahwa pendekatan ilmiah 

merupakan sebentuk titian emas perkembangan dan 
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pengembangan afektif), psikomotorik, dan kognitif siswa. 

B. Tujuan dan Karakteristik Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk jenjang 

SMP dan SMA atau yang sederajat dilak- sanakan menggunakan 

pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, 

yaitu sikap, pengetahan, dan ketrampilan. Dalam proses pem- 

belajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit 

transformasi subtansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu 

mengapa”. Ranah ketrampi- lan menggamit transformasi subtansi 

atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah 

pengetahuan menggamit transformasi subtansi atau materi ajar 

agar peserta didik “tahu apa”. Hasil akhirnya adalah peningkatan 

dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia 

yang baik (soft skill) dan manusia yang memiliki kecakapan dan 

pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta 

didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan.89 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa 

tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah : 

1) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khu- susnya 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 

                                                             
89Daryanto, Pendekatan Saintifik, ... h. 54. 
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2) Untuk membentuk kemampuan siswa dalam me- nyelesaikan 

sesuatu masalah secara sistematik. 

3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa 

bahwa belajar itu merupakan suatu kebu- tuhan. 

4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

5) Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, 

khsusnya dalam menulis artikel ilmiah. 

6) Untuk mengembangkan karakter siswa.90 

 

C. Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran 

PAI 

Umumnya pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 

terdiri dari tiga tahapan utama yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan adalah 

aktivitas untuk mengarahkan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk belajar. Kegiatan inti adalah tahapan utama dalam belajar, 

dimana lima langkah utama pembelajaran saintifik harus muncul 

pada pemaparan kegiatan inti tersebut yaitu mengamati, 

menanya, mencari informasi, mengkomunikasikan, dan 

menyimpulkan. Semua langkah tersebut harus muncul beserta 

aktivitas yang akan dikerjakan oleh siswa. Terakhir adalah 

kegiatan penutup yang merupakan aktivitas pemantapan untuk 

penguasaan materi ajar yang dapat berupa rangkuman dan arahan 

                                                             
90Daryanto, Pendekatan Saintifik,... 
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tindak lanjut yang harus dikerjakan untuk aplikasi pengetahuan 

yang telah diperoleh. 

Pendekatan saintifik dilakukan dengan lima langkah 

pembelajaran yaitu tahap mengamati, menanya, mencoba, 

melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikan. Kelima tahapan ini 

dipandang mampu menyampaikan peserta didik mencapai 

keterampilan berfikir, merasa, dan melakukan, pendekatan 

saintifik (ilmiah) dalam pembelajaran sekolah bertujuan untuk 

membiasakan perserta didik berfikir, bersikap, serta berkarya 

dengan mengunakan kaidah dan langkah ilmiah. Proses 

pembelajaran menjadi lebih penting dibandingkan peserta didik 

memahami.91 

Berikut langkah tahapan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran, yaitu:  

Pertama, Mengamati Kegiatan mengamati 

mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningful 

learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan 

tertantang, dan pelaksanaannya cukup mudah. Tentu saja 

kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya 

memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan 

tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan 

makna serta tujuan pembelajaran. Langkah Pembelajaran 

                                                             
91Musfiqon dan Nurdiansyah, Pendekatan Pembelajaran Saintifik, 

(Sidoarjo: Nizamia Learning Cemter, 2015), h. 53. 
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Deskripsi Kegiatan Bentuk Hasil Belajar Mengamati (observing) 

mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, 

melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat 

perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu 

tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang 

yang diamati, kesabaran, waktu yang digunakan untuk 

mengamati. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan 

dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut. a.) 

Menentukan objek apa yang akan diobservasi. b.) Membuat 

pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi. c). Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu 

diobservasi, baik primer maupun skunder. d). Menentukan di 

mana tempat objek yang akan diobservasi. e). Menentukan secara 

jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan 

data agar berjalan mudah dan lancar. f). Menentukan cara dan 

melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan 

buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat 

tulis lainnya 

Kedua, Menanya Guru harus mampu menginspirasi 

peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah 

sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu 

peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab 

pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong 

asuhnya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 
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Menanya (questioning) membuat dan mengajukan pertanyaan, 

tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, 

informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 

jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik 

(pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik). 

Ketiga, Mencoba Untuk memperoleh hasil belajar yang 

nyata atau autentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan 

percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. 

Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu 

menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari 

Keempat, Menalar/mengasosiasi merupakan proses 

berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang 

dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan. Menalar (associating) merujuk pada teori belajar 

asosiasi, yaitu kemampuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian 

memasukkannya menjadi penggalan memori dalam otak. 

Pengalaman-pengalaman yang tersimpan di memori otak 

berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya/asosiasi 

Kelima, Mengomunikasikan kegiatan belajar 

mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan 
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mengomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, maupun berfikir sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar.92 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
92Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 

2013, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 77 
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BAB VII 
PENGEMBANGAN MEDIA  

PEMBELAJARAN PAI 
 

A. Media Pembelajaran PAI 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang 

berarti tengah, perantara, pengantar. Dalam bahasa Arab, 

media adalah perantara (وسائل)  atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan.”93 Pengertian ini mengacu 

pada perantara yang mendistribusikan pesan dari pemberi 

pesan kepada penerima pesan. Perantara dapat berbentuk alat 

fisik, sebagaimana pendapat Briggs seperti dikutip oleh 

Ramayulis yang mendefinisikan media sebagai segala bentuk 

                                                             
93Aminuddin Rasyad, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: 

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2002), h.3 
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alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar.94 

Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media adalah: a 

medium, conceived is any person, material or event that establishs 

condition which enable the lerner to acquire knowledge, skill, and attitude. 

(secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau 

kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap). 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.95 

Basyirudin Usman mengartikan media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah semua aktivitas yang ada 

hubungannya dengan materi pendidikan agama, baik yang 

berupa alat dapat diragakan maupun tehnik atau metode yang 

secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka 

                                                             
94Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan 

Pemikiran para Tokohnya. (Kalam Mulia: Jakarta, 2011), h. 250 
95Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Perss, 2019), 

h.3 
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mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan agama 

Islam.96 

Ada beberapa ayat al-Qur‟an yang biasa menjadi 

rujukan ketika berbicara tentang dasar teologis Media 

Pembelajaran, misalnya surat an-Nahl (16) ayat 44: 

                         

             

44. keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami 
turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat 
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[829] dan supaya 
mereka memikirkan. 
 

Media pendidikan berdasarkan ayat di atas adalah 

bahwasanya suatu media yang digunakan oleh seorang guru 

dalam pembelajaran harus mewakili sebagian dari materi yang 

telah diajarkan sebelumnya. 

Dalil yang berhubungan dengan suara sebagai sumber 

penyampai pesan, dapat diambil dari kata baca, menjelaskan, 

ceritakan, dan kata-kata lain yang semakna. Ayatnya 

memberikan keterangan adanya media pembelajaran audio di 

dalam Al-quran, di antaranya surah Al-Isrā‟ (17) ayat 14:  

                    

                                                             
96Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Ciputat 

Pers: Jakarta, 2002), h. 117  
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14. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai 
penghisab terhadapmu". 

 

Jika dilihat kembali pada zaman Nabi SAW, sebenarnya 

media pembelajaran itu sendiri sudah ada dan sudah 

diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam mengajarkan 

ilmu pengetahuan kepada sahabat-sahabatnya tidak lepas dari 

adanya media sebagai sarana penyampaian materi ajaran agama 

Islam.97 

Selain menggunakan media gambar, Rasulullah Saw. 

juga pernah menggunakan media jari tangan sebagaimana hadis 

berikut: “Dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas, dari Anas bin 

Malik r.a: Rasulullah Saw. bersabda, “Barang siapa memelihara dua 

anak perempuan sampai baligh, maka pada hari kiamat dia datang 

bersamaku,” beliau menggenggam jemarinya.” (HR. Imam Muslim) 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal.98  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar, dan 

                                                             
97Ramli, Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-

Hadits, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 13 No.23 
April 2015, h.1 

98Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ....h. 3 
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tidak tertutup kemungkinan bahwa media harus disesuaikan 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Karena dukungan 

media yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik pula. Pada zaman Nabi SAW sudah dikenal kegiatan 

belajar mengajar, sehingga kalau dilihat kembali pada zaman 

Nabi SAW, sebenarnya media pembelajaran itu sendiri sudah 

ada dan sudah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. 

B. Jenis Media Pembelajaran PAI  

Media pembelajaran memiliki tiga peranan, yaitu peran 

sebagai penarik perhatian (intentional role), peran komunikasi 

(communication role), dan peran ingatan/ penyimpanan (retention 

role).99  

1. Media Manusia 

Rasulullah menyampaikan syariat Islam melalui proses 

pendidikan dan pengajaran dengan segala komponennya, yaitu 

pendidik, peserta didik, materi pendidikan, metode dan tujuan 

pendidikan, dan dilengkapi dengan medianya. Dalam proses 

pembelajaran dengan para sahabat, Rasulullah saw.. 

menjadikan pribadinya sebagai media. Melalui ucapan, sifat dan 

perilaku beliau. Para sahabat dapat memahami ajaran Islam dan 

mampu pula mengamalkannya dengan baik. 

a. Prilaku Rasulullah sebagai media 

                                                             
99Umi Rosyidah, dkk,  Active Learning Dalam Bahasa Arab, (Malang: 

UINMaliki Press, 2008), h. 96 
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Media pendidikan yang diterapkan Nabi dalam upaya 

agar ajaran agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh 

umatnya adalah dengan melalui media perbuatan Nabi sendiri, 

dimana beliau memberikan contoh langsung yang dikenal 

dengan istilah uswah hasanah (contoh teladan yang baik). Seluruh 

prilaku Rasulullah adalah contoh yang baik, yang juga berfungsi 

sebagai media pendidikan. Sebagaimana firman Allah: 

ِخَر 
ٰ ْ
َيْوَم إْل

ْ
َ َوإل

ه
 َيْرُجوإ إَّلل

َ
ان
َ
َمْن ك

ِّ
 ل
ٌ
ة
َ
 َحَسن

ٌ
ْسَوة

ُ
ِ إ
ه

ْ َرُسْوِل إَّلل ي ِ
ْم فن

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 
ۗ
إ ً ْ ِثي 

َ
َ ك

ه
َر إَّلل

َ
ك
َ
 َوذ

Artinya:Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu)bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 
 

Menurut Azhar Arsyad, media berbasis manusia 

merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan 

dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu contoh 

yang terkenal adalah gaya tutorial Socrates. System ini tentu dapat 

digabungkan dengan media visual lain100 

b. Media Langit dan Bumi, gunung. 

 
Langit dan bumi adalah dua komponen besar di alam 

mini. Keduanya dapat disaksikan oleh manusia. Oleh karena 

itu, keduanya dijadikan media pembelajaran oleh Rasulullah. 

Sehubungan dengan masalah ini terdapat hadis beriku 

                                                             
100Azhar arsyad, Media Pembelajaran, h.80 
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
  إل

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana 
diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung 
bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan ( Al-
Gasyiah, 17-20) 

 

c. Media Matahari dan Bulan 

Matahari dan bulan adalah benda langit yang dapat 

disaksikan oleh manusia dengan jelas karena keduanya 

memiliki cahaya yang terang. Rasulullah menggunakan 

keduanya sebagai media dalam pembelajaran. Berkaitan 

dengan ini terdapat hadis sebagai berikut 

Dari Ziyad bin Ilaqah, ia berkata “ Aku mendengar 
Mughirah bin Syu’bah menceritakan, terjadi gerhana matahari pada hari 
kematian Ibrahim. Orang-orang berkata bahwa terjadi gerhana matahari 
karena kematian Ibrahim”. Lalu Rasulullah saw. bersabda, 
“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda diantara tanda-tanda 
(kebesaran) Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian 
seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (kelahirannya). Apabila 
kalian melihat keduanya (gerhana), maka berdo’alah kepada Allah dan 
sholatlah hingga terang kembali.” (HR.Al- Bukhari) 

 
Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Rasulullah saw. 

menegaskan bahwa peristiwa gerhana matahari dan bulan 

itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang 

dikirimkannya untuk menakut-nakuti manusia. Tepat pada 

waktu terjadinya peristiwa gerhana matahari, beliau 

menjadikannya sebagai media untuk menanamkan 
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keimanan kepada para sahabat sekaligus membersihkan 

aqidah mereka dari unsur-unsur khurafat.101 

Ciri utama dari kegiatan pembelajaran adalah adanya 

interaksi. Interaksi yang terjadi antara siswa dengan 

lingkungan belajarnya, baik itu dengan guru, teman-

temanya, alat, media pembelajaran, dan atau sumber belajar 

yang lainnya. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat 

yang bisa merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar. 

Sanjaya dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak 

yang mengandung pesan. Media tidak hanya berupa alat atau 

bahan, tetapi juga hal-hal lain yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan.102  

Dengan demikian, media pembelajaran berfungsi 

untuk mempertingggi daya serap dan retensi anak terhadap 

materi pembelajaran karena keberhasilan pembelajaran 

sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu metode dan 

media. 

a. Media Visual  

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat 

dengan penggunaan indra penglihatan. Jenis media inilah 

                                                             
101Mihmidaty Ya‟qub, Media Pendidikan Perspektif Al-qur’an Hadist 

dan engembangannya, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Volume 4, Nomor 2, 
Desember 2018; P-ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503 

102Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung, Pustaka Setia thn 
2010), h.244 
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yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Adapun 

media yang dapat diproyeksikan adalah gambar yang 

disajikan secara fotografik, misalnya gambar tentang 

manusia, binatang, tempat, atau objek lainnya yang ada 

kaitanya dengan bahan atau isi pelajaran,yang akan 

disampaikan kepada siswa.   Media visual ini juga masih 

dibagi menjadi dua hal yaitu: 

1) Media visual diam: contohnya foto, buku, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, buku referensi, 

dan barang hasil cetakan lain, gambar, ilustrasi, film 

rangkai, transparasi, mikrofis, overheand, grafik, 

bagan, diagram dan sketsa, poster, gambar kartun, 

peta dan globe. 

2) Media visual gerak: film bisu contohnya yaitu, media 

proyeksi, media visual yang tidak diproyeksikan.  

Tujuan media pembelajaran visual, sebagai salah 

satu alat penyampai dalam pembelajaran dapat 

memberikan gambaran yang bersifat menyeluruh. 

Dengan demikian tujuan pembelajaran visual untuk 

memberikan kesempatan siswa dalam memungkinkan 

terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan 

meningkatkan interaksi kerja kerjasama dalam proses 

pembelajaran, baik itu siswa dengan siswa ataupun guru 

dengan siswa. 
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b. Media Audio Visual  

Media audio visual berasal dari kata media yang 

berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia 

untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau 

pendapat sehingga ide, pendapat atau gagasan yang 

dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. 

Jenis audio visual media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang 

pertama dan kedua. Media ini dibagi menjadi dua:  

1) Audio visual diam: yaitu media yang menampilkan 

suara dan gambar diam seperti film bingkai suara 

(sound slides), rangkai suara, cetak suara.  

2) Audio visual gerak: yaitu media yang dapat 

menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak 

seperti film suara dan video-cassette. 103 

Tujuan media pembelajaran Audio Visual, media 

pembelajaran digunakan untuk menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa agar tetap focus pada 

materi yang sedang disampaikan oleh guru, khususnya 

yang berkaitan dengan makna audio visual yang 

menyertai teks materi tersebut. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan baik, karna meliputi dua jenis 

                                                             
103Rosyid Moh.Zaiful, dkk, Ragam Media Pembelajaran,(Batu, Literasi 

Nusantara, 2019), h.80 
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media yaitu media audio dan media visual yang 

digabungkan dalam pembelajaran.  

 

c. Media Berbasis Ilmu Teknologi  

Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran berbasis IT, adalah:  

1) Internet, internet adalah media sesunguhnya dalam 

pendidikan berbasis IT. 

2) Intranet, apabila penyediaan infrastruktur internet 

mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat 

dijadikan alternative sebagai media Pendidikan 

berbasis IT. 

3) Mobile Phone, pembelajaran berbasis IT juga dapat 

dilakukan dengan mengunakan media telpon seluler, 

hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi 

telepon seluler yang pesat.  

CD-ROM/Flesh Disk, media CD-ROM atau 

flesh disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi 

jaringan internet/intranet tidak tersedia. Materi 

pembelajaran di simpan dalam media tersebut, 

kemudian dibuka pada suatu computer.104 

 

 

                                                             
104Muhson Ali, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi, (Jurnal Pendidikan Akuntasi Indonesia, vol. VIII.No.2, 2010), h.7 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  120 

 

C. Prinsip-Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran PAI 

Penyampaian materi atau bahan pendidikan yang 

dilakukan oleh pendidik kepada siswa harus benar-benar 

menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan siswa. Selain 

itu, prinsip-prinsip dalam pengunaan media pembelajaran 

juga harus di perhatikan mengingat dalam pengunaan media 

pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pengunaan media 

pembelajaran lebih efektif. Terdapat beberapa prinsif dalam 

pengunaan media pembelajaran yang perlu diperhatikan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Pengunaan media pembelajaran hendaknya dipandang 

sebagai bagian yang integral dari suatu system pengajaran 

bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai 

tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya 

menfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan.  

2) Media pengajaran hendaknya menguasai tekhnik-tekhnik 

dalam suatu media pengajaran yang digunakan 

3) Guru seharusnya menghitungkan untung ruginya 

pemanfaatan suatu media pembelajaran. 

4) Pengunaan media pengajaran harus selalu diorganisasikan 

secara sistematis bukan sembarang mengunakannya.  

5) Jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari 

satu macam media, guru dapat memanfaatkan multimedia 
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yang menguntungkan memperlancar proses belajar 

mengajar dan dapat merangsang siswa dalam belajar.  

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan memilih dan 

mengunakan media pembelajaran untuk mendukung aktivitas 

pembelajaran, antara lain: 

a) Seberapa besar akses siswa untuk memanfaatkan media 

dan teknologi sebagai bahan pembelajaran.  

b) Seberapa besar biaya yang diperlukan untuk pengadaan 

dan pengembangan media dan teknologi.  

c) Fitur dan atribut apa yang dapat dimanfaatkan dari media 

dan teknologi yang akan digunakan. 

d) Bentuk tingkat interaktivitas pembelajaran seperti apa 

yang dapat diberikan media dan teknologi. 

e) Perubahan organisasi seperti apa yang dilakukan dalam 

mengimplementasikan media dan teknologi dalam 

pembelajaran. 

f) Seberapa baru isi atau materi yang termuat dalam media 

dan teknologi sebagai bahan pembelajaran. 

g) Seberapa kecepatan media dan teknologi yang digunakan 

dapat membantu siswa dalam memahami isi atau materi 

pelajaran. 
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D. Inovasi Media Pembelajaran PAI 

Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi, maka proses pembelajaran PAI tidak lagi bisa 

dilepaskan dari media berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) modern. Seperti peralatan laboratorium, 

komputer, film, dan lainnya akan sangat membantu peserta didik 

dalam belajar.  

Guru PAI harus berupaya untuk mengembangkan media 

pembelajaran, apabila media yang sesuai belum tersedia. Beberapa 

hal yang perlu dikembangkan guru terhadap media pembelajaran 

khususnya PAI yaitu: Pertama; Visualisasi pesan atau informasi 

dikembangkan dalam berbagai ilustrasi gambar/foto yang hampir 

menyamai kenyataan dari suatu obyek. Dengan menampilkan 

gagasan visual yang jelas, dapat dimengerti dan menarik perhatian 

siswa. Aplikasinya bisa berupa foto, flash card, strip story, dan papan 

kantong. Kedua; Melalui media audio visual guru mengembangkan 

keterampilan mendengar siswa dan mengevaluasi apa yang 

didengar, mengkombinasikan dengan varian multimedia yang 

menarik (radio tapeslide). Ketiga: Melalui media komputer guru 

harus mampu membuat belajar menjadi menyenangkan, 

menimbulkan rasa ingin tahu siswa, dan memotivasi siswa untuk 

terus berlatih.105 

                                                             
105Nispi Syahbani, Pendayagunaan Media Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam , Jurnal At‟ta‟lim; Vol. 4, 2013, h. 33 
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BAB VIII 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

A. Jenis dan Kriteria Bahan Ajar PAI 

Bahan ajar adalah segala hal yang digunakan oleh para 

guru atau para siswa untuk memudahkan proses pembelajaran. 

Bahan ajar bisa berupa kaset, video, CD-Room, kamus, buku 

bacaan, buku kerja, atau fotokopi latihan soal. Bahan juga bisa 

berupa koran, paket makanan, foto, perbincangan langsung 

dengan mendatangkan penutur asli, instruksi-instruksi yang 

diberikan oleh guru, tugas tertulis atau kartu atau juga diskusi 

antar siswa.106 

 Manfaat pengembangan bahan ajar adalah  (a). dapat 

memberikan  contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam 

                                                             
106Ajat Sudrajat, Pengembangan Bahan Ajar Materi Pembelajaran PAI, 

Bimbingan Teknis Penguatan KTSP SMP Bagi Tim Pengembang 
Kurikulum, Bogor, 2008 
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rangka mendukung pemaparan materi pembelajaran. (b). 

Memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk memberikan 

umpan balik atau mengukur penguasaannya terhadap materi yang 

diberikan dengan memberikan soal-soal latihan tugas, dan 

sejenisnya. (c).Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait 

dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan peserta didik 

dapat memberikan pemahaman yang luas terhadap peserta didik. 

(d). Bahasa yang digunakan dapat membantu peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran. 107 

 

1. Jenis Bahan Ajar  

a. Bahan ajar cetak (visual) 

Sumber Belajar dan bahan Ajar dalam PAI – Bahan cetak 

dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Yang termasuk 

dalam bahan ajar ini, yaitu: 

1) Handout, adalah bahan tertulis yang dipersiapkan oleh 

seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta 

didik. Contoh: dengan cara mendownload dari internet, 

atau menyadur dari sebuah buku. 

2) Buku, adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu 

pengetahuan. 

                                                             
107Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 210. 
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3) Modul, adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan 

agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau 

dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling 

tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang 

telah disebukan sebelumnya. 

4) Lembar kegiatan siswa, adalah lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar 

kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah 

untuk menyelesaikan suatu tugas. 

5) Brosur, adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu 

masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang 

hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa 

dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan 

singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. 

6) Leaflet, adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang 

dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit.108 

7) Wallchart, adalah bahan cetak, biasanya berupa bagian 

siklus atau proses atau grafik yang bermakna 

menunjukkan posisi tertentu. Contoh: tentang siklus 

makhluk hidup binatang antara ular, tikus dan 

lingkungannya. 

8) Foto atau gambar, sebagai bahan ajar tentu diperlukan 

satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat 

                                                             
108Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.. 86. 
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sebuah atau serangkaian foto atau gambar siswa dapat 

melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu 

atau lebih kompetensi dasar. 

9) Model atau maket, adalah bentuk yang dapat dikenal 

menyerupai persis benda sesungguhnya dalam ukuran 

skala yang diperbesar atau dikecilkan.109 

 

b. Bahan Ajar Audio 

Media audio adalah media atau bahan yang 

mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau 

piringan suara) yang dapat merangsang pikiran dan perasaan 

pendengar sehingga terjadi proses belajar.110 

1) Kaset/ piringan hitam/ compact disk 

Media kaset dapat menyimpan suara yang dapat secara 

berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang 

menggunakannya sebagai bahan ajar. Bahan ajar kaset 

biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau 

pembelajaran musik. 

2) Radio 

Radio adalah media dengar yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar, dengan radio peserta didik bisa belajar 

sesuatu. Program radio dapat dirancang sebagai bahan 

                                                             
109Akhmad Sodiq, Bahan Ajar PLPG: Metodologi Pembelajaran Agama 

Islam, (Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet. III, h. 48. 
110Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 171. 
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ajar, misalnya pada jam tertentu guru merencanakan 

sebuah progam pembelajaran melalui radio. Seperti 

mendengarkan pengajian langsung di cenel radio dais 

yang sedang berlangsung.111 

c. Bahan Ajar Audio Visual 

1) Audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara 

dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis 

media auditif (mendengar) dan visual (melihat). 

2) Video/ Film 

Umumnya progam video telah dibuat dalam rancangan 

lengkap, sehingga setiap akhir dari penayangan video siswa 

dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. 

3) Orang/ nara sumber 

Orang sebagai sumber belajar dapat juga dikatakan sebagai 

bahan ajar yang dapat dipandang dan didengar, karena 

dengan orang seseorang dapat belajar misalnya karena 

orang tersebut memiliki ketrampilan khusus tertentu.112 

 

d. Bahan Ajar Interaktif  

Sumber Belajar dan bahan Ajar dalam PAI – Bahan ajar 

interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media (audio, 

                                                             
111Baharuddin & Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pembelajaran, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), cet. VII, h. 128-139. 
112Diadaptasi dari Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran 

Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 33-61. 
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teks, garfik, gambar, animasi, dan video) yang oleh 

penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah 

dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar 

interaktif dalam menyiapkannya diperlukan pengetahuan 

dan keterampilan pendukung yang memadai terutama dalam 

mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, 

dan kamera photo. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan 

dalam bentuk compack disk (CD).113 

 

2. Kriteria Bahan Ajar  

Materi pelajaran berada dalam ruang lingkup isi 

kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pelajaran tentu saja 

harus sejalan dengan ukuran-ukuran (kriteria) yang digunakan 

untuk memilih isi kurikulum bidang studi bersangkutan. 

Kriteria materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam 

sistem intruksional dan yang mendasari penentuan strategi 

belajar mengajar:114 

a) Kriteria tujuan instruksional 

Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-

                                                             
113Putra, MIS., Implementasi Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis Model 

nested untuk Meningkatkan Respon Belajar Mahasiswa UNIPDU Jombang. 
TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 7 (1), 93-113   

114Widoko, Model Pembelajaran Konsep (Surabaya: University Press 
IKIP Surabaya).   
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tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut supaya 

sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. 

b) Materi pelajaran supaya terjabar 

Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan 

dimana setiap TIK telah dirumuskan secara spesifik, dapat 

diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang 

erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi 

pelajaran.115 

c) Relevan dengan kebutuhan siswa 

Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka 

ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. 

Karena setiap materi pelajaran yang akan disajikan 

hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan 

pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek di 

antaranya adalah pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan. 

d) Kesesuaian dengan kondisi masyarakat 

Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat 

yang berguna dan mampu hidup mandiri. 

e) Materi pelajaran mengandung segi-segi etik 

Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya 

memepertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak. 

Pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh 

dari materi pelajaran yang telah mereka terima di arahkan 

                                                             
115Silberman, M., Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject,. 

(A. Simon & Schuster Company Needham Heights, Massachusetts).   
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untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik 

sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakatnya. 

f) Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan 

yang sistematik dan logis 

Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan 

menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada 

satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan 

dengan mempertimbangkan faktor perkembangan 

psikologis siswa. 

g) Materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, 

pribadi guru yang ahli dan masyarakat 

Ketika faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih 

materi pelajaran. Buku sumber yang baku pada umumnya 

disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun 

berdasarkan GBPP yang berlaku, kendatipun belum tentu 

lengkap sebagaimana yang diharapkan. Guru yang ahli 

penting, oleh sebab sumber utama memang adalah guru itu 

sendiri.116 

 

B. Sumber Bahan Ajar  

Dalam pembelajaran konvensional sering guru 

menentukan buku teks sebagai satu-satunya sumber materi 

                                                             
116Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme 

Dosen, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), cet. III, h. 229. 
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pelajaran. Namun, selain buku teks, guru seharusnya 

memanfaatkan berbagai sumber belajar yang lain. Sumber materi 

pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Tempat atau lingkungan 

Lingkungan merupakan sumber yang sangat kaya 

sesuai dengan tuntunan kurikulum. Ada dua bentuk 

lingkungan belajar, pertama, lingkungan atau tempat yang 

sengaja di desain untuk belajar siswa seperti 

laboratorium, perpustakaan, ruang internet, dan lain 

sebagainya. Kedua, lingkungan yang tidak di desain untuk 

proses pembelajaran tetapi keberadaannya dapat 

dimanfaatkan misalnya halaman sekolah, taman sekolah, 

kantin, kamar mandi, mushola atau masjid, dan lain 

sebagainya. Kedua bentuk lingkungan ini dapat 

dimanfaatkan oleh setiap guru karena memang selain 

memiliki informasi yang sangat kaya untuk mempelajari 

materi pembelajaran, juga dapat secara langsung 

dijadikan tempat belajar siswa.117 

2.  Orang atau nara sumber 

Pengetahuan itu tidak statis akan tetapi bersifat 

dinamis yang terus berkembang secara cepat oleh karena 

itu, kadang-kadang apa yang disajikan dalam buku teks 

                                                             
117Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, h. 68. 
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tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

mutakhir. Oleh karena itu, untuk mempelajari konsep-

konsep baru guru dapat menggunakan orang-orang yang 

lebih menguasai persoalan misalnya dokter, polisi dan 

sebagainya.118 

3. Objek 

Objek atau benda yang sebenarnya merupakan 

sumber informasi yang akan membawa siswa pada 

pemahaman yang lebih sempurna tentang sesuatu.119 

4. Bahan cetak dan non cetak 

Bahan cetak adalah berbagai informasi sebagai 

materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk 

tercetak seperti buku, majalah, koran dan sebagainya. 

Sedangkan bahan ajar non cetak adalah informasi sebagai 

materi pelajaran, yang disimpan dalam berbagai bentuk 

alat komunikasi elektronik yang biasanya berfungsi 

sebagai media pembelajaran misalnya dalam bentuk 

kaset, video, komputer, CD, dll.120 

  

                                                             
118Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009, h.. 243. 
119 Howards S. Barrows & Robyn M. Tamblyn, Problem-Based 

Learning, an Approach to Medical Education, New York: Springer Publishing 
Company, 1980, h.1. 

120Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 
Konstruktivistik, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 68. 
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C.  Langkah-Langkah Pengembangan Bahan Ajar  

Bahan ajar memiliki komponen yang mesti tercakup di 

dalamnya, sedikitnya antara lain: Petunjuk belajar (petunjuk siswa 

atau guru), Kompetensi yang akan dicapai, Informasi pendukung, 

Latihan-latihan, Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) 

dan   Evaluasi.121 

Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar atau materi 

pembelajaran, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan 

materi pembelajaran. Kriteria pokok pemilihan materi 

pembelajaran adalah SKL, SK, dan KD. Hal ini berarti bahwa 

materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu 

pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan 

materi pembelajaran yang benar-benar menunjang tercapainya 

SKKD. Dengan kata lain, pemilihan materi pembelajaran haruslah 

mengacu atau merujuk pada SK-KD. Setelah diketahui kriteria 

pemilihan materi pembelajaran, sampailah kita pada langkah-

langkah pengembangan materi pembelajaran.  

Secara garis besar langkah-langkah pengembangan materi 

pembelajaran meliputi:  

1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK-KD 

yang menjadi acuan atau rujukan pengembangan materi 

pembelajaran;  

                                                             
121Marion Sibarani, “Bahan Ajar PAI Terhadap Strategi Kerjasama dan 

Bauran Pemasaran Serta Implikasinya Pada Kinerja Program Studi di Kopertis 
Wilayah” 6, no. 1 (2017). h. 17. 
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2) Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran;  

3) Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan 

dengan SK-KD yang telah teridentifikasi tadi;  

4) Memilih sumber materi pembelajaran dan selanjutnya 

mengemas materi pembelajaran tersebut. 
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BAB IX 

KONSEP TPACK DAN PENERAPANNYA  

DALAM PEMBELAJARAN PAI 

 

A. Pengertian TPACK 

Perubahan dunia yang semakin cepat harus diiringi dengan 

praktik pendidikan yang relevan dengan tuntutan perubahan 

tersebut. Fenomena seperti itu terjadi secara menonjol berkenaan 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai 

aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang 

pendidikan.122  

                                                             
122Hadi Warsito, (2009). Hubungan Antara Self Efficacy dengan 

Penyesuaian Akademik dan Prestasi Akademik (Studi Kasus pada Mahasiswa 
FIP Universitas Negeri Surabaya) Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. IX. No 
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Pembelajaran abad 21 mengintegrasikan berbagai 

perangkat teknologi dalam melakukan seluruh rangkaian proses 

interaksi antara siswa dan guru dengan sumber belajar dalam suatu 

lingkugan belajar. Teknologi berperan aktif sebagai alat, proses, 

dan sekaligus sumber untuk belajar dan melaksanakan 

pembelajaran. (Partnership for 21 Century Learnig, 2007). 

Dilandasi dari pemahaman bahwa mengajar adalah 

kegiatan yang bersifat kompleks yang melibatkan berbagai jenis 

pengetahuan, maka berkembanglah sebuah kerangka kerja yang 

menggabungkan berbagai jenis pengetahuan dalam menciptakan 

suatu model pembelajaran. Kerangka kerja itu dikembangkan oleh 

Mishra dan Koehler yang memfokuskan 3 komponen dalam 

pengetahuan guru yaitu teknologi, pedagogik dan konten yang 

disebut dengan Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK). 

Konsep TPACK melibatkan 7 domain pengetahuan 

dikarenakan ada irisan atau sintesa baru, yaitu; 

1) Pengetahuan materi (content knowledge/CK) yaitu 

penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. 

2) Pengetahuan pedagogis (pedagogical knowledge/PK) yaitu 

pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran. 

3) Pengetahuan teknologi (technological knowledge/TK) yaitu 

pengetahuan bagaiamana menggunakan teknologi digital. 
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4) Pengetahuan pedagogi dan materi (pedagogical content 

knowledge/PCK) yaitu gabungan pengetahuan tentang 

bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan 

strategi pembelajaran. 

5) Pengetahuan teknologi dan materi (technological content 

knowledge/TCK) yaitu pengetahuan tentang teknologi 

digital dan pengetahuan bidang studi atau materi 

pembelajaran. 

6) Pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi (technological 

paedagogical knowledge/TPK) yaitu pengetahuan tentang 

teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan 

strategi pembelajaran. 

7) Pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi 

(technological, pedagogical, content knowledge/TPCK) yaitu 

pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan 

tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan 

tentang bidang studi atau materi pembelajaran. 

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 

yang dicetuskan oleh Shulman (1987) tentang PCK (Pedagogical 

Content Knowledge) yang menjelaskan tentang teknologi 

pendidikan dan interaksi PCK satu dengan yang lain untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif dengan penggunaan 

teknologi. Kemudian konsep TPACK dikembangkan oleh Punya 

Mishra dan Matetew JJ. Koehler (2008) oleh karena adanya 

perkembangan teknologi yang pesat di masyarakat. Mishra & 
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Koehler (2008) menjelaskan bahwa prinsip TPACK merupakan 

penggabungan teknologi, pedagogi, isi / materi yang diterapkan 

dalam satu konteks. Mishra & Koehler mendefinisikan “TPACK is 

an emergent from of knowledge that goes beyond all three core component 

(Content, Pedagogy, and Technology), technological pedagogical content 

knowledge is an understanding that emerges from interactions among content, 

pedagogy and technology knowledge”. 123 

TPACK adalah dasar dari mengajar efektif dengan 

teknologi, memerlukan pemahaman tentang representasi dari 

konsep – konsep yang menggunakan teknologi, teknik pedagogis 

yang menggunakan teknologi dalam cara yang kontruktif untuk 

mengajarkan materi, pengetahuan tentang apa yang membuat 

konsep sulit atau mudah untuk belajar dan bagaimana teknologi 

dapat membantu memperbaiki beberapa masalah yang dihadapi 

siswa dan teori epistemologi, dan pengetahuan tentang bagaimana 

teknologi dapat digunakan untuk membangun pengetahuan untuk 

mengembangkan metode / cara baru atau memperkuat yang lama. 

  

                                                             
123 Lebih lanjut baca: Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). What Is 

Technological Pedagogical Content Knowledge? Contemporary Issues in Technology and 
Teacher Education. CITE Journal, 9(1), 60-70 
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Gambar.  Framework TPACK dari Mishra & Koehler 

(2008) 

 

TPACK terbentuk atas perpaduan 3 jenis pengetahuan 

dasar, yaitu Technological Knowledge (TK), Pedagogical 

Knowledge (PK), Content Knowledge (CK). Hasil perpaduan 3 

pengetahuan dasar tersebut, menghasilkan 4 pengetahuan baru, 

meliputi Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological 

Content Knowledge (TCK), Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK), dan Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK). Gambar di atas dengan jelas 

memperlihatkan interelasi antara 3 pengetahuan dasar yang 

mengahasilkan 4 pengetahuan. 

Guru harus mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan pembaharuan mutu pendidikan. Selain itu juga 
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guru menggunakan teknologi sebagai media penyampaian materi 

serta cara mengajar materi yang efektif dan efisien124. 

Selain penggunaan teknologi sebagai media belajar, dalam 

framework TPACK, pedagogi adalah aspek penting yang perlu 

diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Pedagogi bukan saja 

bagaimana mengembangkan seni-seni dalam mengajar, atau 

mendesain kelengkapan instrumen-instrumen proses dan 

penilaian dalam pembelajaran, namun dituntut juga memahami 

siswa secara psikologis dan biologis.125 

Pemahaman terhadap TK, PK, CK, dan hubungan antara 

ketiga pengetahuan Technological Pedagogical Knowledge (TPK), 

Technological Content Knowledge (TCK) dan Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) ini meliputi pemahaman terhadap: 

(a)  Cara menyajikan suatu konsep dengan menggunakan 

technogical ke dalam pembelajaran yang ada 

(b) Teknik pedagogical yang digunakan untuk membelajarkan 

suatu materi dengan menggunakan technogical secara 

konstruktif; 

                                                             
124Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is 

technological pedagogical contentknowledge(TPACK)?. Journal of Education, 193 
(3), 

125Abdul Quddus,  Implementasi Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) Dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI LPTK 
UINMataram, Jurnal Tatsqif, 17(2), h.213-230. 
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(c)  Penyebab suatu konsep sulit atau mudah untuk dipelajari dan 

bagaimana technogical dapat membantu peserta didik dalam 

mempelajari dan memahami konsep tersebut; 

(d)  Pengetahuan awal peserta didik 

Model TPACK yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran daring akan menemukan kelemahan-kelemahan 

yang dikeluhkan oleh peserta didik. Salah satu ahli menyebutkan 

kelemahan pembelajaran daring antara lain:  

1) Proses pembelajaran yang kurang interaktif.  

2) Kecenderungan mengabaikan aspek akademik.  

3) Proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan dari 

pada pendidikan. 

4) Adanya perubahan peran guru, sebelumnya guru harus 

menguasai teknik pembelajaran konvensional, sedangkan 

sekarang dituntut menguasai TIK sebagai media 

pembelajaran.  

5) Motivasi belajar siswa menurun.  

6) Tidak semua wilayah tersedia fasilitas dan konektivitas 

internet yang stabil. Kesuksesan pembelajaran daring 

tergantung dari kesiapan sekolah sebagai penyelenggara 

serta guru sebagai pengajar126. 

 

                                                             
126Astikasari, I. B., Rachman, H. A., Festiawan, R., Budi, D. R., 

& Asnaldi, A. (2021). The Game Model To Develop Motor Skills For Kindergarten 
Students. Ann Trop Med & Public Health, 24(3), 1–6.  
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B. Konsep TPACK Dalam Pendidikan Islam  

 Istilah pembelajaran menurut perspektif Islam diyakini 

telah ada semenjak Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS. 

Alam semesta sebagai ciptaan Allah akan menjadi rahmat dan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat kalau dikelola 

dan dilestarikan dengan penuh tanggung jawab. Adam AS pernah 

melanggar perintah Allah sehingga terusir dari surga. Para 

malaikat memprotes pengangkatan Nabi Adam AS menjadi 

pemimpin di alam semesta ini, Allah SWT tidak pernah diam, 

langsung merespon “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui”, Adam akan menjadi ahli dalam segala bidang 

sebab Aku ajari semua pengetahuan dan nama-nama (benda-

benda). Ini sesuai pernyataan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

ayat 31: 
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Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
mamang benar orang-orang yang benar!"(QS. Al-Baqarah: 31) 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

merupakan salah satu konsep pembelajaran yang dapat 
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meningkatkan dan memfasilitasi kompetensi guru khususnya 

kompetensi pedagogi dan profesional. Dan diharapkan memalui 

konsep Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) ini dapat 

membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk memahami 

content pembelajaran khususnya pelajaran pendidikan agama 

Islam, sehingga berdampak pada hasil belajarnya.  

Faktor-faktor yang mendorong adanya integrasi media 

teknonlogi dalam pembelajaran PAI yaitu: 127 

1) Bangsa Indonesia kita tahu adalah bangsa yang besar dengan 

jumlah penduduk 269, 6 juta jiwa. Memiliki ragam corak baik 

agama, budaya dan bahasa. Pada modern ini seluruh 

masyarakat menggunakan teknologi. Meskipun pada 

umummnya masih pada tataran pemakaian yang masih kalah 

jauh dari negara-negara lain yang sudah pada tahap desainer 

teknologi dan produsen komponen-komponen informasi, 

teknologi informasi terutama bidang computer. 

2) Dewasa ini, pendidikan sedang berada di era revolusi industri 

4.0. Salah satu ciri penting RI 4.0 adalah terjadinya revolusi 

digital di tengah masyarakat. Banyak produk-produk teknologi 

yang dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Mulai dari 

administrasi, sarana prasarana, dan lebih spesifik pada media 

                                                             
127Ahmad Nur Ghofir Mahbuddin, Model Integrasi Media dan 

Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,  Jurnal  Mudarris  p-
ISSN: 2622-1993 Vol. 3, No. 2, November 2020, pp. 183-196 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  144 

 

pembelajaran. Semua hal tersebut bertujuan untuk menyingkat 

waktu dan mensukseskan sebuah proses dalam pendidikan  

3) Agama dan ilmu pengetahuan (sains) sebenarnya terintegrasi 

dan saling keterkaitan. Allah SWT menjanjikan mengangkat 

derajat orang yang memiliki iman dan ilmu pengetahuan. 

Integrasi antara keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan 

umum sudah berkembang belakangan ini. Sehingga, dikotomi 

antar keilmuan sudah tidak berlaku lagi, dalam dunia 

pendidikan. Pernyataan tersebut didasarkan pada ayat AlQuran 

surat Ar-Rahman. Al-Quran menstimulasi agar manusia 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan manusia dipersilahkan 

untuk melintasi langit dan bumi, sebagaimana firmanNya 

dalam surat Ar-Rahman (55) ayat 33: 

                    

                  

33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya kecuali dengan kekuatan. 

 

4) Kelemahan PAI dalam pelaksanaanya memiliki sejumlah 

permasalahan. Berkenaan dengan aspek metodologi 

pembelajaran PAI yang bercorak klasik dan kurang bersahabat 

dengan perkembangan teknologi. Orientasi yang sifatnya hanya 
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normatif, teoritis dan kognitif menjadikan proses pembelajaran 

yang kaku, monoton, dan peran siswa pasif selama proses 

pembelajaran. Guru hanya membatasi materi yang disampaikan 

terkait dengan pengetahuan agama saja, dan tidak memiliki 

kemampuan yang mumpuni berinteraksi dengan mata pelajaran 

non agama. 

 

C. Penerapan TPACK Dalam Pembelajaran PAI 

Pada awal perkembangannya, guru dalam mengajar 

diwajibkan menguasai aspek materi pelajaran dan aspek 

pedagogi saja, tetapi sekarang guru juga harus mengikuti 

perkembangan teknologi. Untuk itu, pengintegrasian antara 

materi, pedagogi dan teknologi sangat dibutuhkan. Di negara-

negara maju, integrasi teknologi, pedagogi dan konten dalam 

bentuk perangkat pembelajaran berbasis Technology, 

Pedagogy, and Content Knowledge (TPACK) yang dipelopori 

oleh Misrah sebagai solusi kreatif yang dikembangkan dalam 

pembelajaran. TPACK merupakan suatu integrasi antara 

teknologi, materi dan pedagogi yang berinteraksi satu sama 

lain untuk menghasilkan pembelajaran berbasis TIK.128 

Guru sebagai garda depan dalam pembelajaran, meng-

upgrade kemampuannya untuk mendesain, melakukan, menilai 

dan merefleksikan pembelajaran dengan menerapkan prinsip – 

                                                             
128Sutrisno., Kreatif Mengembangkan Aktivitas Pembelajaran Berbasis 

TIK. (Jakarta: Gaung Persada, 2012)., h.101   
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prinsip pembelajaran yang memotivasi dan memfasilitasi siswa 

menggunakan pengalaman dan lingkungan sosial sebagai 

sumber belajar untuk mengaktualisasi diri dalam skenario 

pembelajaran daring yang dikelolanya. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh siswa siswi 

mahasiwa ataupun santri yang mengenyam pendidikan adalah 

bagaimana menyampaikan pembelajaran daring tersebut 

secara efektif. Oleh karena itu, seorang guru berperan penting 

dalam mengajar KD pembelajaran memahami “Organ 

Peredaran Darah pada Manusia”, mencoba menggunakan 

Frame Work TPACK. 

Ada salah satu framework, bagaimana guru 

menyelenggarakan pembelajaran ini secara efektif, yaitu 

Technology, Pedagogik, Content, Knowledge (TPACK). TPACK 

dianggap sebagai kerangka kerja berpotensi yang dapat 

memberikan arah baru dari guru dalam memecahkan masalah 

yang terkait dengan mengintegrasikan TIK kedalam kegiatan 

belajar mengajar.129 

Pengembangan TPACK juga harus dilakukan pada 

satu konten yang spesifik. Pengembangannya akan kurang 

maksimal jika menggabungkan berbagai konten. Pemilihan 

metode pengembangan TPACK disesuaikan dengan 

                                                             
129Hewitt, J. (2008). Reviewing the handbook of technological pedagogical 

pedagogical content knowledge (TPACK) for edu cators. Canadian Journal of 
Science, Mathematics, and Technology Education, 8 (4), h.355 – 360 
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kebutuhan, tujuan, dan konteks masing-masing. 

Pengembangan TPACK lazim dilakukan dalam suatu 

penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, dimulai 

dengan pengukuran TPACK terlebih dulu, kemudian baru 

dilakukan pengembangannya.130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                             
130Imam Fitri Rahmadi, Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK): Kerangka Pengetahuan Guru Abad 21, Journal of Civics and 
Education Studies Vol. 6 No. 1 Maret 2019 p-ISSN 2302-0865 | e-ISSN 
2621-346X 71 
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BAB X 

KONSEP HOTS DAN PENERAPANNYA 
 DALAM PEMBELAJARAN PAI 

A. Konsep Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Partnership for 21st Century Skills [P21] (2002) 

merumuskan beberapa keterampilan yang selanjutnya disebut 

sebagai kecakapan abad 21 atau sering disebut 21st Century 

Skills. Beberapa keterampilan yang termuat dalam kecakapan 

abad 21 tersebut diantaranya yaitu kreativitas, keterampilan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keterampilan-

keterampilan tersebut sering juga dikenal sebagai cakupan 

dari keterampilan berpikir tingkat tinggi 

HOTS (Higher Order Thingking Skill) atau yang sering 

disebut sebagai kemampuan keterampilan atau konsep 

berpikir tingkat tinggi merupakan suatu konsep reformasi 

pendidikan berdasarkan pada taksonomi Bloom yang dimulai 
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pada awal abad ke-21. Konsep ini dimaksudkan ke dalam 

pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya 

manusia dalam menghadapi revolusi industri. Pada abad 21 

ini sumber daya manusia diharapkan tidak hanya menjadi 

pekerja yang mengikuti pemerintah, tetapi memiliki 

keterampilan abad ke 21. HOTS bukan mata pelajaran, bukan 

juga soal ujian. Menurut Abduhzen. HOTS adalah tujuan 

akhir yang dicapai melalui pendekatan, proses dan metode 

pembelajaran.131 Keterampilan berpikir ini sangat berkaitan 

erat dengan proses belajar. Peserta didik yang dilatih dengan 

berpikir akan menampakkan dampak positif pada eskalasi 

pendidikan mereka.132  

Definisi Higher Order Thinking Skills (HOTS) banyak 

dikemukakan oleh ahli dengan berbagai pendekatan dan 

sudut pandang yang berbeda. Resnick mengemukakan bahwa 

HOTS sulit untuk didefinisikan, tetapi mudah dikenali 

melalui ciri-cirinya. Lebih lanjut, Resnick mengungkapkan 

beberapa ciri-ciri dari HOTS yaitu: (a) non-algoritmik, artinya 

langkah-langkah tindakan tidak dapat sepenuhnya ditentukan 

di awal; (b) kompleks, artinya langkah-langkah tidak dapat 

dilihat/ditebak secara langsung dari sudut pandang tertentu; 

                                                             
131Fuaddilah Ali Sofyan, “Implementasi HOTS Pada Kurikulum 

2013”, Jurnal Inventa, 1 (Maret 2019), h.4 
132Heong, The Level of Marzano Higher Order Thinking Skills Among 

Technical Education Students, International Journal of Social and Humanity, (2011). 
h. 121-125. 
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(c) menghasilkan banyak solusi; (d) melibatkan perbedaan 

pendapat dan interpretasi; (e) melibatkan penerapan kriteria 

jamak; (f) melibatkan ketidakpastian; (g) menuntut 

kemadirian dalam proses berpikir; (h) melibatkan pemaknaan 

yang mengesankan; dan (i) memerlukan kerja keras (effortfull). 

Berbagai karakteristik atau ciri-ciri tersebut dapat 

diidentifikasi dalam aktivitas pembelajaran yang melibatkan 

berbagai tingkatan proses berpikir (thinking process level).133 

Menurut Under bakke, Higher Order Thingking Skill 

juga disebut “kemampuan berpikir strategis dalam 

memanfaatkan sebuah informasi untuk memecahkan 

permasalahan, menafsirkan argumentasi, negoisasi berita, atau 

membuat perkiraan” 134 

Beberapa pendapat ahli terkait pengertian HOTS 

antara lain dikemukakan oleh Thomas & Thorne (2009) yang 

menyatakan bahwa berpikir tingkat tinggi adalah berpikir 

pada level yang lebih tinggi dari pada sekedar mengingat fakta 

atau menceritakan kembali sesuatu yang didengar kepada 

orang lain. Lebih lanjut Thomas & Thorne (2009) 

menyatakan bahwa berpikir tingkat tinggi menuntut 

seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap fakta, yaitu 

memahaminya, menyimpulkannya, menghubungkannya 

                                                             
133Heri Retnawati, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika 

untuk Melatihkan HOTS, (Yogyakarya: UNY Press, 2018), h.3  
134Sani, Ridwan Abdullah. Pembelajaran Berbasis HOTS. 

(Tanggerang: Tira Smart 2019). 
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dengan fakta dan konsep lain, mengkategorikan, 

memanipulasi, menempatkan fakta secara bersama-sama 

dalam cara-cara baru, dan menerapkannya dalam mencari 

solusi dari masalah. Senada dengan pendapat tersebut, Lewis 

& Smith (1993) menyatakan bahwa berpikir tingkat tinggi 

terjadi ketika seseorang memperoleh informasi baru dan 

disimpan dalam memori dan mengaitkan dan atau menata 

ulang dan memperluas informasi tersebut untuk mencapai 

tujuan atau menemukan kemungkinan jawaban dalam kondisi 

yang membingungkan. Dari pendapat kedua ahli tersebut 

secara ringkas dapat disimpulkan bahwa HOTS menuntut 

adanya proses berpikir yang lebih kompleks dalam 

menghadapi situasi atau memecahkan suatu masalah. 

Secara sederhana, karakteristik berpikir dibedakan 

menjadi dua tingkatan yaitu keterampilan berpikir tingkat 

rendah Lower Order Thigking Skills (LOTS) dan keterampilan 

berpikir tingkang tinggi/ Higher Order Thingking Skills (HOTS) 

antara lain: 

Lower Order Thigkig Skills 
(LOTS)  

Hiegher Order Thingking Skills 
(HOTS) 

 Strategi kognitif  

 Berpikir kreatif 

 Pemahaman  

 Klasifikasi konsep  

 Membedakan  

 Menggunakan aturan 

 Strategi kognitif  

 Berpikir kreatif 

 Berpikir kritis  

 Menyelesaikan masalah 
(problem solving)  

 Membuat kepetusan  
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rutin  

 Analisis sederhana  

 Aplikasi sederhana 
 
 
 
 

 Mengevaluasi  

 Berpikir logis  

 Berpikir metakognitif 

 Berpikir reflektif  

 Sintesis  

 Analisis kompleks  

 Analisis sintem 

Tabel. Deskripsi Keterampilan LOTS dan HOTS 

Taksonomi yang paling terkenal yaitu taksonomi 

Bloom yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom tahun 

1956. Jika dikaitkan dengan proses kognitif dalam taksonomi 

Bloom tersebut, istilah HOTS sering dikontraskan dengan 

istilah LOTS (Lower Order Thinking Skills). Proses kognitif 

analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi 

(evaluation) dikategorikan sebagai HOTS, sedangkan 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), dan 

aplikasi (application) dikategorikan sebagai LOTS.135 Secara 

lebih jelas perbedaannya sebagai berikut: 

Tingkatan 
Taksonomi 

Bloom 

Anderson dan 

Krathwol 

LOTS 
C1 Pengetahuan Mengingat  

C2 Pemahaman Memahami 

C3 Aplikasi Menerapkan 

                                                             
135Konsep lebih detil baca Fisher, R. (2010). Thinking skill. Dalam 

J. Arthur, & T. Cremin (Eds.), Learning to Teach in The Primary School (2nd 
ed.) New York, NY: Routledg, h. 374-387.  
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HOTS 
C4 Analisis Menganalisis 

C5 Sintesis Mengevaluasi 

C6 Evaluasi Mencipta 

 

B.  Indikator Kemampuan Berfikir tingkat Tinggi  

Ada beberapa indikator yang menyatakan untuk mengukur 

kemampuan berfikir tingkat tinggii meliputi: 136 

1). Menganalisis  

a) Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-

bagi atau menstrukturkan infromasi kedalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengolah pola atau 

hubungannya.  

b) Mampu mengenali serta membedakan faktor 

penyebab dan akibat dari skenario yang rumit.  

c) Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan.  

2). Mengevaluasi  

a) Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, 

dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang 

cocok atau standar yang ada untuk memastikan 

nilai efektivitas atau manfaatnya.  

b) Membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan 

pengujian.  

                                                             
136Lebih detil baca Krathwohl, D. (2002). A Revision of Bloom's 

Taxonomy: an overview - Theory into Practice, Collage of Education, The Ohio 
State University Learning Domains or Bloom's Taxonomy: The Three 
Types of Learning, www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html. 
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c) Menerima atau menolak suatu pernyataan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

3). Mencipta  

a) Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang 

terhadap sesuatu.  

b) Merancang suatu cara untuk menyelesaikan 

masalah.  

c) Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian 

menjadi struktur baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. 

 

C. HOTS Dalam Pembelajaran PAI 

HOTS akan memampukan siswa dalam mengontruksi 

argumen yang tepat dan efektif untuk membuat keputusan atau 

solusi yang rasional. Mengajarkan siswa HOTS merupakan suatu 

kewajiban guru di zaman ini. Kemampuan tingkat tinggi 

diperlukan siswa untuk mengerjakan model penilaian abad 21, 

komunikasi dan teknologi yang makin terbuka, modern dan 

mengglobal, masuk dan berdinamika dalam keseharian suatu 

perusahaan atau lembaga. Dan tentunya menghadapi situasi 

kompleks dalam hidup sehari-hari.137  

Dalam menerapkan pendekatan HOTS ini diperlukan skill 

pendidik dalam menyusun perencanaan dan mendesain 

                                                             
137Nugroho, R. A. HOTS (Higher Order Thinking Skills). (Jakarta: 

PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018). h. 5. 
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pembelajaran yang efektif sehingga pembelajaran yang dapat 

mengasah kemampuan peserta didik dalam proses berfikir secara 

logis, dalam bersikap maupun keterampilan lainnya. Pendidik 

yang profesional merupakan pendidik yang memiliki perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran yang sistematis. Perencanaan 

tersebut dapat dirancang dan disusun dalam berbentuk perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sebuah kunci 

dalam mewujudkan kesuksesan belajar karena dapat melahirkan 

pembelajaran yang aktif, interaktif, inspiratif, efisien, menantang, 

menyenangkan serta dapat mendorong motivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran karena telah 

memfasilitasi keluasan ruang bagi kreatifitas dan kemandirian 

fisik serta psikologis peserta didik.138  

Tahapan-tahapan pembelajaran PAI agar dapat melatih 

peserta didik untuk mengkomunikasikan ide matematisnya, 

berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, 

berpikir sistematis dan logis sesuai data/fakta yang tersedia serta 

dapat melatih peserta didik untuk saling berinteraksi satu sama 

lain dapat di desain sebagai berikut: 139  

                                                             
138Edi Susanto dan Rahmawati, Perangkat Pembelajaran Matematika 

Bercirikan Untuk Mengembangkan HOTS Siswa SMA”, Jurnal Riset 
Pendidikan Matematika,2, November 2016.  

139Miftakhul Muthoharoh, Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam Berbasis Hots (Higher Order Thinking Skill), Journal of islamic education 
Vol. 5 No. 2 Nopember 2020 P-ISSN 2503-5363; E-ISSN 2528-0465 
http://www.ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie  
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Kegiatan Awal; Pendidik menanyakan kesiapan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, pendidik mengulas kembali materi 

sebelumnya sebagai prasyarat pada materi saat ini kemudian 

pendidik menjelaskan aturan main dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran serta memberi motivasi kepada siswa akan 

pentingnya pembahasan materi melalui pembelajaran.  

Kegiatan Inti; Siswa membentuk kelompok kecil untuk 

melakukan small discussion. Tiap kelompok terdiri atas 4-5 

orang. Secara berkelompok, siswa memecahkan permasalahan 

yang disajikan sesuai dengan petunjuk yang tersedia.Siswa 

mendapat bimbingan dan arahan dari pendidik dalam 

memecahkan permasalahan (peranan pendidik dalam hal ini 

menciptakan situasi yang dapat memudahkan munculnya 

pertanyaan dan mengarahkan kegiatan brainstorming serta 

menumbuhkan situasi dan kondisi lingkungan yang dihasilkan 

atas dasar interest siswa).  

Kegiatan Akhir Perwakilan dari masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan ke 

depan kelas dan peserta lain menanggapinya. Kemudian pendidik 

bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Dalam 

penerapan proses pembelajaran berbasis HOTS di sekolah, 

diperlukan kreativitas pendidik baik dalam pembuatan scenario 

pembelajaran di kelas maupun dalam pembuatan soal sebagai 

masalah yang disajikan oleh pendidik. 
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Diantara bentuk kegiatan pembelajaran yang didesain 

berorientasi HOTS, dapat diilustasikan sebagai berikut: 

a) Dalam membiasakan peserta didik menganalisis (C4) guru 

dapat melakukannya dengan menayangkan video shalat lima 

waktu yang sebagian rukunnya ditinggalkan. Namun sebelum 

itu peserta didik terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan 

tentang rukun-rukun shalat. Kemudian guru meminta peserta 

didik menganalisis rukun-rukun shalat yang ditinggalkan 

dalam tayangan video tersebut.  

b) Pada level mengevaluasi (C5) guru menayangkan video tata 

cara shalat yang baik dan benar sesuai dengan rukun yang 

ada. Kemudian setelah itu guru meminta peserta didik untuk 

menilai atau mengevalusi sholat yang mereka lakukan setiap 

hari apakah sudah sesuai dengan video tata cara shalat yang 

benar. 

c) Kemudian pada level mencipta (C6) guru mengarahkan 

peserta didik untuk bisa menciptakan hal baru dan 

bermanfaat bagi semua orang. Misalnya guru terlebih dahulu 

memberikan materi tentang ukuran 1 sha‟ beras untuk zakat 

fitrah. Kemudian apabila peserta didik sudah memahami 

ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, maka selanjutnya 

guru meminta peserta didik untuk membuat sebuah takaran 1 

sha‟ agar memudahkan banyak orang dalam mengukur zakat 

fitrah. Guru dapat mengarahkan peserta didik membuatnya 

dari bahan-bahan yang mudah didapat seperti dus dan lain 

sebagainya. 
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BAB XI 

AUTHENTIC ASSESSMENT  
DALAM PEMBELAJARAN PAI 

A. Penilaian Autentik (Authentic Assessment) 

Menurut Trianto penilaian adalah suatu usaha untuk 

mendapatkan berbagai informasi secara berkala, 

berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil 

dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh 

siswa.140 

Penilaian autentik menjadi salah satu penekanan 

dalam Kurikulum 2013. Kunandar mengungkapkan bahwa 

melalui Kurikulum 2013 penilaian autentik menjadi penekanan 

yang serius dimana guru harus menerapkan penilaian autentik 

dalam setiap proses pembelajaran. Kunandar juga 

mengungkapkan bahwa penilaian bertujuan untuk mengukur 

                                                             
140Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi Anak Usia 

Dini TK/RA & Anak Usia Kelas Awal SD/MI. (Jakarta: Kencana, 2011), 
h.253. 
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keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

sekaligus mengukur keberhasilan siswa dalam penguasaan 

kompetensi yang telah ditentukan. Guru dapat melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah 

dilakukan melalui kegiatan penilaian.141 

Penilaian Autentik (Authentic Assesment) adalah suatu 

proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi 

tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti Authentic, 

akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Johnson 

mengatakan bahwa penilaian Authentic  memberikan 

kesempatan luas kepada siswa untuk menunjukkan apa yang 

telah dikuasai selama proses pembelajaran. Penilaian Authentic  

dikembangkan karena penilaian tradisional yang selama ini 

digunakan mengabaikan konteks dunia nyata dan kurang 

mmenggambarkan kemampuan siswa secara holistik.142  

Penilaian authentic assessment (otentik) merupakan suatu 

betuk penilaia yang megukur kinerja nyata siswa . konerja yang 

dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilian autentik 

berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi 

                                                             
141Kunandar. Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan Kurikulum 2013): Suatu Pendekatan Praktis disertai dengan Contoh, 
Ed. Rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.), h. 35 

142Abdul Majid, Penialaian Autentik Proses dan Hasil Belajar, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2015). h.56. 
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merupakan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan 

yang diunjuk kerjakan dalam kegiatan berfikir dan bertindak 

dalam suatu persoalan yang di hadapi.143 

Permendikbud RI No. 66 Tahun 2013 menyebutkan 

bahwa “penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian yang 

dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur peserta didik 

mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) 

pembelajaran”.144 

Menurut Kunandar bahwa penilaian autentik siswa 

meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.145 

Sedangkan menurut Imas Kurinasih dan Berlin Sani 

menerangkan bahwa penilaian autentik siswa meliputi 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilaksanakan secara seimbang. 

Jadi, penilaian Authentic adalah penerapan atau 

pelaksanaan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai aspek sikap (attitude), pengetahuan (Knowladge), 

keterampilan (Skill) mulai dari masukan (input), proses, dan 

keluaran (output) pembelajaran. Dimana Pendidik menilai 

                                                             
143Agus Zaeul Fitri dan Binti Maunah, Model Penilaian Authentic 

Assesment, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pers, Ed. Cetakan 1), h. 14 
144Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Tematik Terpadu, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 366.., Ridwan 
Abdullah Sami, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.203 

145Kunandar, Penilaian Autentik..., h.35. 
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peserta didik dengan prosedur dan yang tidak menghilangkan 3 

ranah yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan.  

Tujuan dari penilaian autentik disini yaitu merangsang 

siswa untuk mandiri, berfikir kritis serta mengkonstruksi 

pengetahuan dengan dunia nyata. 

Sedangkan jenisnya, Penilaian autentik melibatkan 

peserta didik dalam tugas-tugas autentik yang bermanfaat, 

penting dan bermakna dengan berbagai jenis penilaian. 

Menurut Rasyidin dan Mansur, jenis penilaian autentik yaitu : 

penilaian kinerja, observasi dan pertanyaan, presentasi dan 

diskusi, proyek dan investigasi, portofolio dan jurnal.146  

 

B.  Karakteristik Penilaian Autentik 

Ciri-ciri dari penilaian autentik yaitu, Sejak awal peserta 

didik mengerti kriteria yang akan digunakan dalam menilai tugas 

mereka, Valid dan reliabel, Peserta didik menstruktur dan 

mengkonstruksikan sendiri tugasnya, Mengembangkan dan 

mengutamakan kemampuan berpikir tinggi, Autentik atau dalam 

suatu riil, Komprehensif dan terintegrasi, Menekankan proses dan 

produk atau hasil, Mengutamakan fakta dan bukti-bukti langsung. 

Lebih detil, berikut dijelaskan ciri-ciri penilaian autentik adalah:147  

                                                             
146Mimi Musmiroh Idris, Abas Asyafah, Penilaian Autentik dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, JKPIs , Pages 1 – 9, Vol. 3, No. 1, 
2020 E-ISSN: 2654-3974 www.jkpis.com  diakses 10 November 2021 

147Sunarti dan Selly Rahmawati. Penilaian dalam Kurikulum 2013. 
(Yogyakarta: ANDI,2014),h.28 

http://www.jkpis.com/
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1) Melibatkan pengalaman nyata.  

2) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung.  

3) Mencakup penilaian pribadi dan refleksi.  

4) Lebih menekankan pada keterampilan dan performansi, 

bukan mengingat fakta atau teori.  

5) Berkesinambungan dan terintegrasi.  

6) Dapat digunakan sebagai umpan balik.  

7) Kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui peserta didik 

dengan jelas 

Masnur menyebutkan ada empat karakteristik dari 

penilaian autentik, yaitu sebagai berikut: 148 

1) Asesmen autentik merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan selama proses pembelajaran dikelas. Jadi asesmen 

autentik dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, 

dalam bentuk pengumpulan portofolio peserta didik ataupun 

hasil dari tugas peserta didik selama mengikuti pembelajaran.  

2) Asesmen autentik adalah gambaran dunia nyata dan bukan 

sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. 

Artinya bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh peserta 

didik untuk mencapai kompetensi tertentu harus mengarah 

pada kegiatan yang sifatnya kontekstual, tidak mengada-ada 

(yang tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari).  

                                                             
148Masnur Muslich, Authentic Assessment Penilaian Berbasis Kelas dan 

kompetensi, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), h. 3 
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3) Asesmen autentik menggunakan banyak ukuran 

metode/kriteria. Pengertian “banyak ukuran”,“banyak 

metode”, “banyak kriteria” artinya guru di berikan kesempatan 

untuk memilih kriteria atau metode apa yang digunakan 

berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai, 

perkembangan peserta didik, serta lingkungannya. 

4) Asesmen autentik sifatnya komprehensif dan holistik. 

Kekomprehensif dan koholistikan ini nampak pada asesmen 

yang melibatkan berbagai ranah kompetensi (pengetahuan, 16 

keterampilan, dan sikap) dan kelengkapan cakupan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

 

C. Authentic Assessment Dalam Pembelajaran PAI 

Dalam kurikulum 2013 mengharuskan guru untuk menilai 

peserta didik secara nyata dan menyeluruh. Penilaian ini meliputi 

aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.149 

Implementasi penilaian autentik di sekolah  terutama pada 

pembelajaran pendidikan Agama Islam (PAI), bagi seorang guru 

memerlukan waktu yang banyak pada pengisian format instrumen 

baik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maupun 

ketika merekapitulasi nilai akhir siswa pada akhir pembelajaran. 

Untuk memudahkan penilaian, guru juga harus menghafal semua 

                                                             
149Salim Wazdy, dkk. Memahami Kurikulum 2013 (Panduan Praktis 

Untuk Guru Pendidikan Agama Islam), (Yogyakarta: TERAS, 2014), h.125 
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peserta didik yang akan dinilai secara tepat sehingga memudahkan 

pemberian nilai secara tepat pula.  

Untuk melakukan penilaian dengan baik, guru harus 

memahami secara jelas apa tujuan yang ingin dicapainya. Guru 

juga dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan soal berikut 

rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 

dan guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai 

karakter yang dimiliki peserta didik selama dalam proses 

pembelajaran. Tentu hal ini menambah beban guru dalam 

melaksanakan penilaian, karena guru dalam hal ini harus mampu 

mendesain ulang soal berikut rublik dan penskoran dalam 

penilaian autentik. 

Keberhasilan pelaksanaan penilaian autentik ditandai 

dengan sikap siswa  itu akan sebanding dengan pengetahuan yang 

siswa  miliki. Pengetahuan yang bagus sebanding dengan akhlak. 

Keberhasilan pelaksanaan penilaian autentik membawa kepada 

penguatan, sikap, keterampilan dan pengetahuan peserta didik. 

Penguatan kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan 

peserta didik menghasilkan insan Indonesia yang produktif, 

kreatif, inovatif secara terintegrasi.  

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 

kompetensi sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

keterampilan (psikomotorik) yang harus dilakukan secara 

seimbang agar dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif 

setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan oleh 
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kurikulum. Cakupan penilaian autentik itu merujuk pada ruang 

lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi 

muatan/kompetensi program, dan juga proses. 

Untuk merealisasikan Authentic Assessment berorientasi 

HOTS pada proses pembelajaran PAI maka jenis dan teknis 

penilaiannya meliputi aspek-aspek dibawah ini; 

a. Penilaian sikap 

Penilaian sikap ini terdapat penilaian yang perlu 

dilaksanakan oleh guru PAI di kelas, baik itu sebelum, saat 

dan sesudah poses pembelajaran, diantaranya:  

1) Observasi (pengamatan), merupakan pengamatan guru 

PAI terhadap perilaku dan sikap siswa di kelas dengan 

beberapa indikator sikap yang akan diamati. Indikator 

kompetensi sikap observasi diantaranya kerjasama, 

tanggung jawab, jujur dan kesopanan 

2) Penilaian diri (sikap spiritual), bertujuan untuk 

memberikan pengahargaan atas kemajuan proses belajar 

siswa. Guru memberikan instrumen penilaian diri kepada 

siswa  untuk menilai pribadinya sendiri dan sesuai kondisi 

nyata terkait materi PAI.  

3) Penilaian antar teman (sikap sosial) dilakukan oleh guru 

dengan meminta siswa untuk saling menilai dengan 

teman sebangkunya atau teman sejawat, terkait dengan 

kompetensi yang telah dicapai. 

 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  166 

 

b. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pencapaian ketuntasan hasil belajar 

siswa dan untuk mengidentifikasi kekurangan ataupun 

kelebihan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan.150 

Dalam penilaian pengetahuan pada pembelajaran PAI yang 

berorientasi pada HOTS, terdapat beberapa instrumen yang 

harus di lakukan oleh seorang pendidik antara lain sebagai 

berikut:  

1) Tes tulis merupakan suatu tes yang soal dan jawabannya 

ditulis di kertas baik itu berupa jawaban berbentuk 

tulisan, mewarnai, menggambar atau memberi tanda yang 

tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa  

tentang materi tertentu pada pembelajaran PAI.  

2) Tes lisan merupakan tes atau pertanyaan secara lisan yang 

diberikan guru kepada Siswa yang mana jawabannya 

berupa kata, kalimat, maupun paragraf. Tujuannya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan sikap percaya diri 

dalam berpendapat.  

3) Penugasan merupakan pemberian tugas oleh guru PAI 

kepada siswa  baik berupa proyek, portofolio dan unjuk 

kerja untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran 

                                                             
150Fatmi Yuliani, Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis HOTS pada 

Kompetensi Dasar Memahami Transaksi Bisnis Perusahaan Jasa, Dagang dan 
Manufaktur Kelas X SKM, Skripsi, (Yogyakarta, Univesitas Sanata 
Dharma, 2018), h.25. 
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PAI dengan benar. Penilaian keterampilan Penilaian 

keterampilan pada pembelajaran PAI berorientasi HOTS 

berupa kegiatan yang berkaitan dengan program 

pembentukan akhlak siswa. Contohnya dalam fikih 

ibadah, siswa  di fokuskan pada kegiatan praktek ibadah 

seperti wudlu‟, shalat dan lain sebagainya 

 

c. Penilaian keterampilan 

Penilaian keterampilan pada pembelajaran PAI 

berorientasi HOTS berupa kegiatan yang berkaitan dengan 

program pembentukan akhlak siswa. Contohnya dalam fikih 

ibadah, siswa  di fokuskan pada kegiatan praktek ibadah 

seperti wudlu‟, shalat dan lain sebagainya. Pengetahuan apa 

yang diterima oleh siswa tergantung pada apa yang diajarkan 

oleh pendidik.151 Maka dari itu, pembelajaran harus dirubah 

dari pembelajaran mengingat kepada pembelajaran berpikir. 

Pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai dari proses 

pembelajaran di kelas adalah agar supaya siswa  mempunyai 

keterampilan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin 

                                                             
151 Harry Yusmanto, Budi Eko Soetjipto, dkk, Higher Order Thinking 

Skill Siswa SMPS IT Datul Azhar Berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi, Jurnal 
(Malang, Universitas Negri Maulana Malik), h.7. 
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tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial lingkungan tempat tinggalnya.152  

Dengan demikian, penilaian berbasis kelas 

berorientasi HOTS berdasarkan Taksonomi Bloom pada 

pembelajaran PAI apabila dilaksanakan secara terencana, 

teratur, dan bersifat berkelanjutan, maka akan mampu 

menghasilkan kualitas pembelajaran PAI yang lebih 

bermakna. Melalui penilaian yang berorientasi pada HOTS 

tersebut, siswa akan mampu berpikir kreatif, kritis, inovatif, 

berargumen, menyelesaikan masalah, dan keahlian dalam 

mengambil keputusan, khususnya pada materi tentang 

Pendidikan Agama Islam. Penilaian berorientasi pada 

HOTS bukan merupakan penilaian yang hanya sekejap dan 

tanpa ada tindak lanjut perbaikan untuk pembelajaran PAI 

selanjutanya, akan tetapi, penilain berorientasi HOTS 

merupakan penilaian yang dilakukan secara terus menerus 

untuk mendapatkan feedback pada pembelajaran 

selanjutnya.  

 

  

                                                             
152Kemendikbud, Permendikbud No. 58 Tahun 2014 Tentang 

Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 (Jakarta: 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h.488. 
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BAB XII 

EKSTRAKURIKULER  

KEAGAMAAN 

A. Ekstrakulikuler 

Pengertian ekstrakurikuler menurut kamus Bahasa 

Indonesia Kontemporer adalah merupakan kegiatan di luar jam 

pelajaran (termasuk pada waktu libur) yang dilaksanakan di 

sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas 

pengetahuan, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi 

upaya pembinaan manusia seutuhnya.153 

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan 

peserta didik di sekolah, diluar jam belajar kurikulum standar. 

                                                             
153Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 

(Jakarta: Modern .English Press, 1991), h.348. 
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Sedangkan menurut, Direktorat Pendidikan menengah Kejuruan, 

definisi dari kegiatan ekstrakurikuler adalah: 

 “Kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka, 
dilaksanakan di sekolah atau luar sekolah agar lebih memperkaya 
dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang 
telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dan kurikulum”.154 
 
 Dalam buku Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama 

Islam pada Sekolah Umum dan Madrasah, dijelaskan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di 

luar kelas dan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh 

kembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 

peserta didik baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan 

yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk 

membimbing siswa dalam mengembangkan potensi dan bakat 

yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib 

maupun pilihan.155 

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan 

salah satu bidang pekerjaan yang diminati oleh sekelompok siswa, 

misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam keterampilan dan 

pramuka diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran biasa. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dengan 

sekolah yang lain bisa saling berbeda. Perbedaan itu ditentukan 

                                                             
154Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002), h. 271 
155Departemen Agama RI, Ekstra Kurikuler Pendidikan Agamaa Islam 

pada Sekolah Umum dan Madrasah (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama 
Islam, 2004), h. 13 
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oleh kemampuan guru, siswa, dan kemampuan sekolah untuk 

melaksanakannya.  

B. Ruang Lingkup Ekstrakulikuler 

Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal 

kegiatan yang dapat menunjang serta dapat mendukung program 

intrakurikuler dan program kurikuler. Jadi ruang lingkup 

ekstrakurikuler adalah berupa kegiaan-kegiatan yang dapat 

menunjang dan mendukung program intrakurikuler yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa, 

keterampilan melalui hobi dan minatnya, serta mengembangkan 

sikap yang ada pada program intrakurikuler dan kurikuler. 

Luasnya bidang sasaran kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan 

Agama Islam dapat melahirkan berbagai program/kegiatan yang 

dapat dikembangkan. Secara umum pengelompokan jenis 

program ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam ada 4 (empat) 

kelompok, yaitu:  

1) Krida, meliputi Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), 

Rohis, Pelatihan mentor/tutor, Tafakur, Tadabbur alam  

2) Karya Ilmiyah meliputi kegiatan ilmiah remaja ( KIR) 

islam, kegiatan penguasaan ilmu dan kemampuan 

akademik keagamaan, peneliotihan bidang keagamaan.  

3) Latihan/ lomba keberbakatan/prestasi, meliputi 

pengembangan seni danbakat islam ( Nasyid, Qasidah, 

Rebana, Puisi Islam, adzan, Kaligrafi, MTQ)  
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4) Seminar, Lokakarya dan pameran/bazaar, dengan 

substansi antara lain karir, pendidikan,ibadah ,muamala, 

seni budaya islam. 

C. Jenis-Jenis Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan 

Jenis kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah 

dasar ditentukan atas kesepakatan bersama antara pihak 

sekolah, orang tua/wali, dan komite sekolah. Beberapa jenis 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan diselenggarakan oleh 

sekolah dasar sesuai agama masing-masing, dapat berupa: 156 

1) Baca Tulis Al-Quran Kegiatan keagamaan yang 

menekankan peningkatan keterampilan peserta didik 

dalam membaca dan menulis al-Quran sesuai dengan 

kaidah-kadiah yang berlaku.  

2) Tahfid/hafalan al-Quran Kegiatan keagamaan yang 

dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan 

peserta didik dalam menghafal ayat-ayat al-Quran.  

3) Kaligrafi Kegiatan keagamaan yang mengembangkan 

keterampilan peserta didik dalam penulisan huruf Arab 

disertai dengan sentuhan seni disamping mengikuti 

kaidah-kaidah penulisan Arab yang berlaku.  

4) Tilawah Kegiatan keagamaan yang mengembangkan 

keterampilan dan seni baca al-Quran sesuai dengan 

kaidah-kaidah bacaan yang berlaku.  

                                                             
156Kementerian Agama RI, Pedoman Ekstrakurikuler, 2014, h.6 
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5) Pentas Keagamaan 

6) Kegiatan keagamaan yang menggunakan ragam kreasi 

umat Islam sebagai media yang dapat dipentaskan di 

hadapan halayak sebagai upaya pengembangan syiar-

syiar Islam, baik bersifat lomba maupun hiburan.  

7) Khitabah Kegiatan keagamaan untuk pengembangan 

keterampilan bicara di hadapan khalayak dan 

mengandung misi dakwah, baik dilombakan atau pentas.  

8) Peringatan hari besar agama islam Kegiatan keagamaan 

yang menggunakan moment-moment penting Agama 

Islam (seperti turunnya al-Quran, lahirnya Rasul, 

peristiwa hijrah, dll) sebagai tonggak kegiatan dan 

ditujukan untuk mengingat dan meneladani nilai-nilai 

yang tekandung di dalamnya  

9) Pembiasaan ritual keagamaan Kegiatan keagamaan yang 

menekan latihan pembiasaan khususnya menyangkut 

pelaksanaan ibadah-ibadah khusus.  

10) Pesantren liburan/Ramadhan Kegiatan pembinaan 

keagamaan yang komprehensif dengan melibatkan 

peserta didik dalam suatu kondisi kehidupan beragama 

di bawah bimbingan seorang atau beberap kyai/ustadz 

sebagai sebagai rujukan nilai dan pigur teladan.  

11) Wisata Religi Kegiatan keagamaan berupa kunjungan ke 

tempat-tempat bersejarah dan atau tempat yang 

memiliki nuansa dan nilai keagamaan agar peserta didik 



Pembelajaran PAI di Sekolah |  174 

 

dapat mengambil pelajaran dan meneladani nilai-nilai 

spiritualnya.  

12) Tafakur alam Kegiatan keagamaan yang berupa 

pengamatan terhadap fenomena alam yang melibatkan 

unsur bashar (mata) dan unsur bashirah (mata hati) 

sehingga berakumulasi dengan menghayati kehadiran 

dan keagungan Yang Maha Besar.  

13) Kegiatan Ramadan Kegiatan keagamaan berupa 

bimbingan intensif terhadap peserta didik dalam mengisi 

paket-paket ibadah yang dikemas oleh syariah dalam 

bulan Ramadan, sehingga ibadah-ibadah tersebut betul-

betul menjadi proses pendidikan dan pembinaan 

kepribadian yang komprehensif dan integrative.  

14) Marawis/Kasidah/Nasyid Kegiatan keagamaan yang 

memadukan seni suara dan musik yang mengandung 

misi dakwah dan ditujukan untuk pengembangan minat 

dan bakat peserta didik sekaligus menjadi wahana 

pengembangan syiar Islam  

15) Lomba Ketrampilan Agama Kegiatan perlombaan 

ketrampilan-ketrampilan yang dikembangkan oleh umat 

Islam dan diarahkan untuk kepentingan dakwah serta 

pengembangan syiar Islam. 
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D. Prinsip Kegiatan Ekstrakulikuler Keagamaan.  

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya 

adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah, 

dan kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dapat 

menunjang dan mendukung kegiatan intrakurikuler. Prinsip-

prinsip program ekstrakulikuler menurut Oteng Sutisna adalah: 

1) Semua peserta didik, guru dan personel administrasi 

hendaknya ikut serta dalam usaha meningkatkan program. 

2) Kerjasama tim adalah fundamental 

3) Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya 

dihindarkan. 

4) Prosesnya lebih penting dari hasil. 

5) Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang 

dapat memenuhi kebutuhan dan minat semua peserta 

didik 

6) Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan 

sekolah. 

7) Program dinilai berdasarkan sumbangannya kepada nilai-

nilai pendidikan di sekolah dan efisiensi pelaksanaannya. 

8) Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber 

motivasi yang kaya  bagi pengajaran kelas, sebaiknya 

pengajaran kelas hendaknya juga menyediakan sumber 

motivasi yang kaya bagi kegiatan peserta didik. 

9) Kegiatan ekstrakulikuler hendaknya dipandang sebagai 

integral dari keseluruhan program pendidikan sekolah, 
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tidak sekedar tambahan atau sebagai kegiatan yang berdiri 

sendiri157 

 

E. Fungsi dan Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Keagamaan  

Sebagai kegiatan pembelajaran dan pengajaran diluar 

kelas, ekstrakulikuler mempunyai fungsi dan tujuan diantaranya 

sebagai berikut:  

1) Meningkatkan kemapuan peserta didik sebagai anggota 

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial, budaya dan alam semesta.  

2) Menyalurkan dan mengembangkanpotensi dan bakat 

peserta didik agar menjadi manusia yang berkreativitas 

tinggi dan penuh dengan karya. 

3) Melatih sikap disiplin, kejujuran kepercayaan dan tanggung 

jawab dalam menjalankan tugas.  

4) Mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasikan 

hubungan dengan Tuhan, Rasul, Manusia, Alam semesta, 

bahkan diri sendidir.  

5) Mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat 

persoalanpersoalan sosial-keagamaan sehingga menjadi 

insan yang proaktif terhadap permasalahan sosial 

keagamaan. 

                                                             
157Muhaimin, dkk. Pengembangan Model KTSP Pada Sekolah dan 

Madrasah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h. 275-276. 
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6) Memberikan arahan dan bimbingan serta pelatihan kepada 

peserta didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, 

cekatan dan terampil. 
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BAB XIII 
ASESMEN  

KECUKUPAN MINIMUM (AKM)  

A. Pengertian Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 

Survei Programme for International Student Assessment (PISA) 

tahun 2018 yang diterbitakan oleh OECD pada tahun 2019  

menunjukkan posisi Indonesia pada kategori membaca, 

matematika, dan sains terletak di urutan 6 negara terakhir dari 78 

negara yang mengikuti PISA. Hasil studi PISA 2018 yang dirilis 

oleh OECD menunjukkan bahwa dalam membaca kemampuan 

siswa Indonesia, meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata 

skor OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata 

matematika memperoleh 379 poin dengan skor rata-rata OECD 

489. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata mencapai 396 dengan 

skor rata-rata perolehan       OECD       yakni       489. 
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Perhitungan PISA yang dilakukan oleh OECD ini melibatkan 399 

satuan pendidikan dengan 12.098 peserta didik.  

 Data yang ditunjukkan oleh OECD tersebut dapat 

dimaknai bahwa: 1) Indonesia berada pada kategori lemah performa, 

2) kemampuan literasi membaca, matematika dan sains rendah, 3) 

perolehan skor membaca, matematika dan sains rendah karena 

berada dibawah rata-rata. 4) tidak adanya peningkatan yang 

signifikan sejak perolehan PISA 2011 yang lalu, 5) banyaknya 

temuan bahwa siswa perempuan lebih baik dari siswa laki-laki 

dalam semua bidang di PISA, dan 6) perlunya perubahan 

paradigma pendidikan di Indonesia agar mampu meningkatkan 

pemerataan mutu dan kualitas pendidikan terutama dalam bidang 

membaca, matematika dan sains yang sangat berperan penting 

untuk menyokong berbagai keterampilan abad 21 yang sangat 

dibutuhkan.158 

Kegiatan evaluasi pembelajaran adalah bagian yang tidak 

dapat dipisahkan selama proses pendidikan berlangsung. Meski 

demikian tidak semua jenis evaluasi dapat dijadikan sebagai alat 

untuk mengukur keberhasilan tujuan pendidikan. Jika 

menggunakan alat ukur yang tepat maka keberhasilan pendidikan 

dapat diukur dengan jelas.  

                                                             

158D.M. Andikayana, dkk, Pengembangan Instrumen Asesmen Kompetensi 
Minimum (AKM) Literasi Membaca Level 2, Untuk Siswa Kelas 4 SD, 
Jurnal_ep Vol.11 No.2, Agustus 2021 
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Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada siswa dan lembaga baik 

formal maupun nonformal pada tiap jenjang dan jenis pendidik.159 

Sistem evaluasi di Indonesia telah di atur dalam UU Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 

57 sampai dengan 59 tentang evaluasi (Kemendikbud, 2013) 

menyatakan bahwa “dalam rangka pengendalian mutu pendidikan 

secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri 

secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk 

menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.160 

Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan 

materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang 

khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh 

dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih 

kurang. Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya 

kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa.161 

Ada 3 macam tes yang akan dilakukan di Asesmen Nasional, 

yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survey karakter 

                                                             
159 Ayang Sari, et al. 2021. “Penghapsan Ujian Nasional Tahun 2021 

Dalam Perspektif Guru SMA Di Kota Tebing Tinggi.” In , 213–20. 
160Nanda Novita, Dkk. 2021. “Asesmen Nasional: Pengetahuan Dan 

Persepsi Calon Guru.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.5, No.(January): 
174. 

161Cahyana, Ade. 2020. “Prospek AKM Dan Survei Karakter: 
Memperkuat Basis Praliterasi Dan Pranumerasi Usia Dini.” In Banpaudpnf 
Kemendiikbud, , 1–4 
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dan survey belajar. AKM ini pada hakikatnya merupakan suatu 

proses pengumpulan data mengenai kemajuan dan hasil belajar 

siswa terhadap kompetensi (sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan) yang terunjukkan secara komprehensif dalam 

rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi menggunakan 

standar terendah.162  

B. Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 

Di dalam pembelajaran ada tiga komponen penting yang 

harus ada, yaitu kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Asesmen 

dilakukan tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi 

mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. 

Asesmen Kompetensi Minimum dirancang untuk menghasilkan 

informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Pelaporan 

hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dirancang untuk 

memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. 

Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai 

mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif 

dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan 

demikian “Teaching at the right level” dapat diterapkan. 

Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan 

                                                             

162Marhaeni, A. A. I. N. (2020). Asesmen Kompetensi Minimum 
(AKM). WEBINAR Universitas Pendidikan Ganesha. 
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tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai 

konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata 

pelajaran. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang 

diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian 

Literasi Membaca dan Numerasi yang telah disampaikan 

terdahulu, soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau 

konten tertentu tetapi berbagai konten, berbagai konteks dan pada 

beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada Literasi Membaca 

menunjukkan jenis teks yang digunakan, dalam hal ini dibedakan 

dalam dua kelompok yaitu teks informasi dan teks fiksi. 163 

Pada Numerasi konten dibedakan menjadi empat 

kelompok, yaitu Bilangan, Pengukuran dan Geometri, Data dan 

Ketidakpastian, serta Aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan 

proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat 

menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada Literasi 

Membaca dan Numerasi dibedakan menjadi tiga level. Pada 

Literasi Membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, 

interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Pada 

Numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, 

dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau 

situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM 

dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan 

                                                             
163Ria Norfika Yuliandari dan Syamsul Hadi “Implikasi Asesmen 

Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter  Terhadap Pengelolaan Pembelajaran 
SD” Jurnal Kependidikan dasar Vol. 5, No. 2 Th. 2020 h. 205 
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saintifik. 

Hasil AKM dilaporkan dalam empat kelompok yang 

menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat 

kompetensi dari yang paling kurang adalah: 1) Perlu Intervensi 

Khusus, 2) Dasar, 3) Cakap, 4) Mahir. Pelaporan tingkat 

kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran 

untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan 

berkualitas. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya 

sesuai tingkat kompetensi murid. Berikut contoh strategi 

pembelajaran yang disesuaikan dengan empat tingkat kompetensi 

literasi membaca murid: 

1) Murid di tingkat Perlu Intervensi Khusus belum mampu 

memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat 

interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu 

pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan 

belajar lain secara audio, visual dan pendampingan khusus.  

2) Murid di tingkat Dasar telah mampu mengambil informasi 

dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik 

koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping 

dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk 

pemahaman yang utuh.  

3) Murid di tingkat Cakap mampu memahami dengan baik isi 

teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. 

Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi 

lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat 
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koperasi. 

4) Murid di tingkat Mahir mampu memahami isi bacaan dan 

merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh 

guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa 

menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. 

Empat tingkatan kompetensi dengan tindak lanjut yang 

perlu diberikan: a. Murid di tingkat Perlu Intervensi Khusus 

memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. 

Murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data serta 

dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. 

Diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi 

numerasinya cakap ataupun mahir. b. Murid di tingkat Dasar 

sudah menguasai konsep dasar, namun masih kesulitan untuk 

menerapkan dalam situasi yang relevan.164 

Murid perlu diberi contoh cara menyajikan data atau 

menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian 

yang tepat dan akurat. Interpretasi holistik mengenai data sebelum 

menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama. c. Murid di 

tingkat Cakap sudah memahami konsep dan mampu menerapkan 

konsepnya, namun perlu diasah kemampuan bernalarnya untuk 

mengetahui adanya kesalahan pada data atau anomali data. Murid 

dapat ditugaskan untuk membandingkan datanya dengan data 

                                                             
164Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Materi  Pendukung  

Literasi Numerasi.”  Gerakan  Literasi  Nasiona 53,  no.  9  (2017):  1689 – 
99.  
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kelompok lainnya kemudian membuat simpulan umum hasil 

penelitian dalam satu kelas. Murid dibimbing dalam menjustifikasi 

data yang sifatnya anomali. d. Murid di tingkat Mahir mampu 

menerapkan konsep matematika yang dimiliki dalam beragam 

konteks serta bernalar untuk menyelesaikan masalah. Murid ini 

dapat ditugaskan untuk membandingkan data dirinya, data 

kelompok lainnya dan data dari sumber lainnya (misal, jurnal 

ilmiah yang relevan) kemudian membuat generalisasi hasil 

percobaan yang dilakukan dengan menganalisis beragam data. 

Begitu pentingnya pendidikan bagi manusia, maka 

diperlukan adanya pendidikan yang berkualitas. Yakni pendidikan 

yang dapat melahirkan sumber daya manusia yang dapat 

memaksimalkan potensi diri siswa. Sebab salah satu kemajuan 

suatu bangsa adalah dengan adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas yang mampu memaksimalkan potensinya. Jika 

melihatnya secara konstruksi hukum, UU Sisdiknas secara 

eksplisit memberikan mandat kepada pemerintah untuk 

melakukan evaluasi mutu sistem pendidikan nasional. 

Asesmen pengganti UN akan menjadi instrumen untuk 

melayani fungsi tersebut. Selain itu, pengadilan negeri Jakarta pada 

tahun 2007, dan kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2009, 

menilai bahwa UN tidak adil bagi siswa yang berada di sekolah 

atau daerah yang kekurangan sumber daya (Kemendikbud, 2020). 

Mahkamah Agung memerintahkan untuk meninjau ulang sistem 

pendidikan nasional dengan merancang asesmen baru yang 
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berfungsi untuk pemetaan mutu serta umpan balik bagi sekolah, 

tanpa ada konsekuensi pada siswa. Pemerintah secara otomatis 

telah mematuhi putusan Mahkamah Agung mengenai UN. 

Dengan penghapusan UN yang sudah ditetapkan oleh MA 

tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru 

mengenai pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum sebagai 

pengganti UN sebagai upaya peningkatan literasi membaca siswa. 
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