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Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan buku referensi mata kuliah yang berjudul: 

“Pembelajaran Sistem PAI.” Buku ini merupakan salah satu rujukan 

Mata Kuliah Pembelajaran PAI pada Jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri 

(UIN) Mataram”.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada 

LP2M UIN Mataram yang mendanai penulisan buku referensi 

perkuliahan ini. Dalam buku ini mahasiswa dituntun memiliki wawasan 

yang luas tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai suatu 

sistem, dimana para mahasiswa harus memahami bahwa sistem 

merupakan seluruh kumpulan dari beberapa bagian (whole compound of 

several parts), tentunya dalam makna yang lebih luas, bahwa a system 

can be defined as an organized group of components (subsystem) linked 

together according to a plan to achieve a specific objective. Sistem bisa 

didefinisikan sebagai sekumpulan komponen/bagian yang terorganisasi, 

berkaitan satu sama lain, sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan. 

Kata kunci yang perlu dicermati adalah sistem dan sub sistem. Sistem 

memiliki cakupan yang lebih luas daripada subsistem. Sebagai contoh, 



jika Sebuah sekolah dilihat sebagai sistem maka Proses belajar mengajar 

(learning teaching process) yang terjadi di kelas dianggap sebagai 

subsistem. Dengan demikian, sistem pendidikan (educational system) 

adalah seluruh komponen atau elemen (unsur) yang berkaitan satu sama 

lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam UUSPN 

disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan 

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional, tak terkecuali meliputi tujuan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) itu sendiri. 

Penulis menyadari, bahwa apa yang disajikan dalam penulisan buku 

referensi perkuliahan ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 

Semoga penulisan buku referensi perkuliahan ini dapat memberikan 

manfaat akademis yang luas bagi kalangan akademisi, baik bagi dosen, 

guru, peneliti khususnya di bidang Pendidikan Agama Islam, tak 

terkecuali juga bagi mahasiswa dan siswa pendidikan dasar dan 

menengah. Amin Ya Rabb al-Alamin. 

Mataram, Juli 2018 

Hormat Penulis, 

 Dr. Ahmad Sulhan, S.Ag., M.Pd.I 
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Bab I 

PARADIGMA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
 

A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Paradigma Pendidikan Agama 

Islam (PAI) 

1. Pengertian Paradigma Pendidikan Agama Islam 

Adapun Pengertian Paradigma yaitu cara pandang seseorang 

terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam 

berfikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkahlaku (konatif)1, yang 

melahirkan suatu asumsi atau konsep, menurut pendapat lain paradigma 

merupakan intelektual komitmen, yaitu suatu citra fundamental dari 

pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma menggariskan apa yang 

seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya 

dikemukakan, bagaimana seharusnya suatu pernyataan dikemukakan, 

dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan 

jawaban yang diperoleh.2 Sedangkan menurut Robert Friedrichs 

paradigm adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu 

tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang 

                                                                 
1 Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Jakarta: Indeks, 

2008), 46. 
2 John JOL Ihalauw, Bangunan Teori Salatiga  (Salatiga: Universitas  Kristen Satya 

Wacana, 1985), 19. 



mestinya dipelajari.3 Pada perkembangan selanjutnya istilah paradigma 

menjadi lebih dikenal setelah Thomas Kuhn memperkenalkan paradigma 

sebagai kerangka keyakinan (komitmen intelek) yang terbatas pada 

kegiatan keilmuan. Dalam bukunya Structure of Scientific Revolution 

Kuhn menekankan sifat revolusioner dari kemajuan ilmiah. Revolusi 

keilmuan dilakukan dengan membuang suatu struktur teori lama dan 

menggantikannya dengan yang baru. 

Model perubahan keilmuan yang dikemukakan Kuhn diawali oleh 

dominasi paradigma tertentu sehingga terjadilah akumulasi ilmu 

pengetahuan. Tahapan ini disebut normal science, dimana aktivitas 

pemecahan masalah berjalan dengan lancar dibimbing oleh aturan-aturan 

paradigma tertentu. Ilmuwan pada masa normal science tak perlu 

bersifat kritis karena pekerjaan tidak membutuhkan tantangan baru. 

Tahapan selanjutnya adalah anomali, pada saat terjadi penyimpangan-

penyimpangan substansial yang terjadi di lapangan yang secara empiris 

tidak disinari oleh kebenaran paradigma ilmiah yang sedang berlaku. 

Apabila kebenaran paradigma ilmu sulit dipertahankan terjadilah krisis 

keilmuan yang harus segera diikuti oleh revolusi keilmuan. Pada saat 

itulah paradigma lama ditinggalkan untuk diganti oleh paradigma baru. 

Ciri utama dari paradigma Kuhn adalah mengajak para ilmuwan untuk 

                                                                 
3 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda , Penyadur 

Alimandan (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 30-40. 



saling terbuka dalam sifat open-ended, yaitu bersedia menadah ilmu 

pengetahuan baru4. 

Apabila Thomas Kuhn memiliki jenis paradigma yang sangat luar 

biasa dengan andaian-andaian baru yang dramatis, sedangkan 

Masterman memberi dasar pemikiran tentang paradigma yang memiliki 

sifat universalisme, komunalisme, dan memasang jarak/keterlibatan 

emosional. Menurut Masterman paradigma menggariskan apa yang 

dipelajari oleh komunitas keilmuan tertentu. Di sini paradigma akan 

mengarahkan perilaku ilmiah untuk menyelidiki guna mendapatkan apa 

yang hendak diminati dengan eksplisit. Selanjutnya, Masterman 

membagi paradigma menjadi 3 (tiga), Pertama, Metaphysical Paradigm 

yaitu menunjuk pada paradigma yang eksplisit, minat ilmuwan, dan 

kegiatan keilmuan. Kedua, Sociological Paradigm yaitu kebiasaan 

nyata, norma, hukum yang telah diterima masyarakat umum. Ketiga, 

Construct Paradigm yaitu dasar disiplin ilmu tertentu yang mencakup 

pokok persoalan dan apa yang seharusnya dipelajari.5 

Berbeda lagi dengan pandangan Sir Karl R. Popper, menurutnya 

pada bagian perkembangan ilmu pengetahuan posisinya sebagai produk 

berpikir. Sir Karl R. Popper melontarkan sebuah teori tentang 

Falsifikasionisme, yaitu baginya kaum skeptis mungkin benar bahwa 

tidak ada ilmu pengetahuan yang benar. Teori keilmuan dapat 

berkembang melalui uji keras dengan bentuk eksperimen dan observasi. 
                                                                 

4 Agus Salim, Bangunan Teori Metodologi Penelitian untuk Bidang Sosial, 
Psikologi dan Pendidikan  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 21-22. 

5 John JOL Ihalauw, Bangunan Teori, 19-22; George Ritzer, Sosiologi Ilmu 
Pengetahuan, 30-40. 



Apabila salah (refutability) maka akan diganti oleh teori yang lebih baik, 

namun apabila benar maka teori tersebut telah dikuatkan 

(Corroboration). 

Selain paradigma keilmuan Thomas Kuhn, dan paradigma 

falsifikasionisme Sir Karl R. Popper, juga terdapat paradigma kuantitatif 

dan kualitatif yang senantiasa menjadi perdebatan hingga hari ini. 

Seperti apapun bentuk metode yang digunakan sebenarnya sangat 

bergantung pada problematik yang dihadapi. Bila problem menghendaki 

jawaban kualitatif, maka metode yang digunakan harus kualitatif. 

Demikian pula, bila problematik itu bersifat kuantitatif, maka yang 

digunakan harus metode kuantitatif. Contoh, problematika yang 

melingkari pendidikan Islam di Indonesia sangat memungkinkan untuk 

diselesaikan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Oleh 

karenanya paradigma pendidikan menjadi kunci utama yang akan 

mengarahkan perilaku ilmiah untuk menyelidiki, dan menemukan solusi 

pemecahan masalah di dalamnya. 

Paradigma pendidikan Islam menjadi intelektual komitmen yang 

menjadi suatu citra fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu dan 

menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan 

apa yang seharusnya dikemukakan, bagaimana seharusnya suatu 

pertanyaan dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti 

dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma ini juga menjadi 

suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang 

menjadi pokok persoalan (subject matter) yang mestinya dipelajari. 



Selain sebagai kerangka keyakinan (komitmen intelek) yang terbatas 

pada kegiatan keilmuan, paradigma pendidikan Islam diharapkan juga 

mampu berperan aktif menekankan sifat revolusioner dari kemajuan 

ilmiah dan membuang struktur teori lama dan menggantikannya dengan 

yang baru. 

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam rangka 

mencurahkan kontribusi pembangunan dan perwujudan masyarakat yang 

didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang yang senantiasa 

bertujuan menjaga kemuliaan manusia dalam menggunakan akal 

pikirannya, mengasah intelektualitasnya, menambah wawasan dan 

pengalamannya dalam rangka proses penghambaan dan fungsi sebagai 

pemimpin di muka bumi serta proses syiar islam dan tafaqquh fi al-din. 

Berkaitan menjaga kemuliaan manusia dalam menggunakan akal 

pikirannya maka negara harus menjamin pemenuhan hak-hak hidup 

mereka untuk sejahtera dan memperoleh pendidikan yang layak sebagai 

modal membangun negeri ini. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

khususnya pada pembukaan alenia IV, menyatakan bahwa bahwa visi 

pembangunan nasional Negara Republik Indonesia adalah: (1) 

Memajukan kesejahteraan umum, (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sedangkan secara teknis, misi pembangunan nasional terangkum dalam 

pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut: 

1. Pasal 28 C (Perubahan II UUD 1945, tahun 2000); bahwa: 

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 



memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia. 

b. Pasal 31 (Perubahan ke IV UUD 1945, Tahun 2002); bahwa: 

1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayai. 

3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 

4) Negara menprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen (20 %) dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. 

5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat 

manusia. 

Tantangan globalisasi dan modernitas secara menyeluruh yang di 

hadapi umat Muslim di seluruh belahan dunia termasuk masyarakat 

Muslim Indonesia adalah lebih rumit, lebih besar daripada keadaan yang 

dihadapi umat di masa klasik dan zaman pertengahan. Khususnya dalam 



lapangan ekonomi, politik, komunikasi, dan pendidikan. Masyarakat 

modern telah mengembangkan pemikiran, pranata-pranata, dan struktur-

struktur yang tak tertandingi kerumitan dan kecanggihannya. Dunia 

Islam mengalami perubahan yang cepat dan mendasar. Umat Islam 

sudah terpecah-pecah menjadi sekian banyak negara-bangsa, penduduk 

Muslim menjadi mayoritas atau minoritas, dan berbagai tradisi 

kenegaraan, budaya, serta keagamaan pun berubah. Namun di sisi lain, 

persatuan Islam justru semakin intensif, karena adanya sarana 

komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Di pihak lain, 

perkembangan dunia Islam semakin tidak dapat dilepaskan dari dunia 

secara keseluruhan. Di sinilah dibutuhkan sebuah perubahan paradigma 

(paradigm shift) dari pendidikan untuk menghadapi problematik dunia 

global dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya 

umat Muslim. 

Jelaslah kiranya dibutuhkan sebuah paradigma dan selanjutnya 

dikembangkan ke dalam aliran-aliran pendidikan Islam serta dibumikan 

ke dalam relung-relung kehidupan masyarakat Indonesia. Paradigma 

pendidikan yang dibutuhkan harus menjadi pelopor “dialog vertikal”, 

membumikan nilai-nilai ajaran dan nilai-nilai Ilahi ke dalam “zona 

vertical”. Di antara produk hukum untuk mengakomodir hubungan 

horizontal khususnya di bidang pendidikan di Indonesia dengan 

ditelorkannya Undang-undang SISDIKNAS Nomor II Tahun 1989 dan 

Nomor 20 Tahun 2003. Keputusan Mendiknas adalah penjabaran dari 

empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO, yaitu: “learning to 



know, learning to do, learning to be, learning to live together”. Keempat 

pilar ini dapat dipahami secara taksonomi, yaitu klasifikasi hubungan 

komponen-komponen secara hirarkhis. Misalnya, mata kuliah Paradigma 

dan Aliran Pendidikan Islam, mata kuliah ini mengandung dimensi 

“learning to know” (menguasai teori- teori tentang cara memahami 

paradigma dan aliran pendidikan Islam dengan benar), “learning to do” 

(kemampuan menerapkan teori yang terdapat di dalam paradigma dan 

aliran pendidikan Islam dengan baik), “learning to be” (menjadi peneliti 

yang professional khususnya di bidang paradigma dan aliran pendidikan 

Islam), “learning to live together” (peneliti yang bertanggungjawab 

dalam pengembangan pemikiran, teori, atau kebijakan paradigma dan 

aliran pendidikan Islam). 

Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki paradigma tersendiri 

yang berkembang menjadi aliran-aliran pemikiran, terideologikan ke 

dalam sistem pendidikan nasional yaitu ideologi pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan 

atas ideologi Pancasila sesuai dengan ketetapan Majelis Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) No. IV/MPR tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN), dikemukakan bahwa: “Pendidikan pada 

hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur 

hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh 

rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka 

pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat 



dan pemerintah”6. Dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 

I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 1-3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional juga dijelaskan tentang dasar idiologi Pancasila dan UUD 

1945: “(1) Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang; (2), Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan (3) 

Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari 

semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan 

lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.”7  

Selanjutnya dikuatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 1-3: “(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) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 
                                                                 

6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 
IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, 28. Ketetapan ini juga 
dikutip oleh Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2007), 64. 

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, 1. 



Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (3) Sistem 

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional.”8 

Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa 

peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, 

landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia 

adalah sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri. Pancasila 

sebagai dasar falsafah (worldview) Negara Republik Indonesia 

mempunyai perumusan (sesuai dengan ketentuan resmi yuridis formal) 

yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 

alenia ke IV bagian terakhir yang isinya adalah: “Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu Keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”9. Kelima sila tersebut merupakan satu 

rangkaian yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa filsafat sangat mempengaruhi konsep pendidikan 

yang meliputi dari tujuan pendidikan, kurikulum, metode, peranan 

pendidik dan peserta didik. Selain itu, Undang-undang SISDIKNAS 

Nomor 20 Tahun 2003 telah menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Undang-Undang 

                                                                 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 1-2. 
9 Ibid., 65. 



Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap tuntunan perubahan zaman. 

Jika merujuk pada ideologi pendidikan, baik konservatif maupun 

liberalisme maka aliran pemikiran pendidikan di Indonesia dapat 

dikelompokkan ke dalam aliran liberalisme. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya sistem sekuler, materialistik dan kapitalistik sebagaimana 

pernyataan Ainurrafiq Dawam.10 Menurut Dawam, pendidikan Indonesia 

saat ini merupakan hasil kebijakan politik pemerintah Indonesia selama 

ini. Produk yang dihasilkan sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, 

dan Orde Reformasi. Secara teoritis idiologi materialisme, kapitalisme 

dan sekularisme memang tidaklah tampak, namun secara praktis 

merupakan realitas yang tidak dapat dibantah lagi. Materialisasi atau 

proses menjadikan semua bernilai materi telah merusak segala sendi 

sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Tujuan 

pendidikan telah terfokus ke hal-hal yang bersifat materi.11 

Ketika pendidikan Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan 

nasional, maka secara tidak langsung dampak sekularisasi ikut 

merambah pendidikan Islam itu sendiri. Peran agama “Islam” untuk 

turut serta mengatur kehidupan publik termasuk pendidikan pada 

akhirnya hanya dijadikan pelengkap penderita. Briyan S. Turner 

mengatakan bahwa pengawasan sekuler materialistik terhadap 
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Nasional Pendidikan di UIN Yogyakarta, tanggal 12 April 2006. 
11 Ibid. 



pendidikan agama bukan ditujukan untuk menghilangkan Islam, 

melainkan untuk menghilangkan hubungan agama dan pendidikan 

agama dari nilai-nilai lembaga pendidikan tradisional.12 Sebagai contoh 

dari sekularisasi misalnya terdapat dalam Undang-undang SISDIKNAS 

Nomor 20 Tahun 2003 itu sendiri khususnya Bab VI tentang jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan bagian ke satu (umum) pasal 15: “Jenis 

pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

advokasi, keagamaan dan khusus.”13 Pada pasal ini tampak jelas adanya 

dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. 

Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal 

melahirkan manusia yang berkepribadian luhur dan saleh, sekaligus 

mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains 

dan teknologi di era globalisasi. 

Persoalan berikutnya berkaitan dengan wilayah dan cakupan apa 

saja yang bisa disebut pendidikan (agama) Islam, dan apa saja yang 

bukan. Masalah ini masih harus dihadapkan pada pertanyaan perbedaan 

dan persamaan fungsi dan cakupan “pendidikan (agama) Islam” dan 

“dakwah”. Fungsi kedua istilah dan praktek keduanya, seringkali 

mengalami duplikasi dan tumpang tindih. Suatu kegiatan dakwah bisa 

saja disebut pendidikan (agama) Islam, atau sebaliknya. Hal ini menjadi 

persoalan ketika di lembaga pendidikan Islam seperti STAI (N), IAI (N), 

dan UIN terdapat dua bidang ilmu yang satu disebut “Tarbiyah” dan 
                                                                 

12 Muhammad Sain Hanafy, “Paradigma Baru Pendidikan Islam dalam Upaya 
Menjawab Tantangan Global” dalam Jurnal uin-alauddin.ac.id, 4. 

13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, 6. 



yang lain “dakwah” yang objeknya berkaitan dengan praktik pendidikan. 

Lebih cerdas lagi jika “dakwah” digunakan bagi bidang pendidikan luar 

sekolah dan andragogi sedang “tarbiyah” khusus bagi pendidikan jalur 

sekolah.14 Masalah tersebut merupakan problem akademik yang perlu 

dikritisi dan dipecahkan. Gagasan integrasi atau islamisasi ilmu belum 

menjawab persoalan ketika PAI ikut terperangkap ke dalam ide 

sekularisasi yang memisahkan antara yang sakral (bidang studi agama) 

dan yang profan (bidang studi umum). 

Dalam pemikiran dan teori kependidikan pada hakikatnya adalah 

berusaha mengembangkan konsepsi pendidikan Islam secara 

menyeluruh dengan bertitik tolak dari sejumlah pandangan dasar Islam 

mengenai kependidikan dan mengkombinasikannya dengan pemikiran 

kependidikan moderen (paradigma dan aliran pendidikan Barat). 

Diskursus tentang pemikiran dan teori kependidikan Islam mencakup 

pembahasan antara lain : (1) hakikat manusia sebagai makhluk terdidik 

yang memiliki kaitan dengan alam raya, (2) makhluk-makhluk lain dan 

Tuhan, (3) asas-asas pendidikan Islam dalam berbagai aspeknya, (4) 

filsafat pendidikan Islam, (5) pendidikan dan paradigma ilmu dalam 

Islam, (6) landasan filosofis pendidikan Islam dalam kaitannya dengan 

sistem pendidikan nasional Indonesia. Tema-tema ini jelas penting dan 

esensial dalam upaya membangun kembali paradigma konseptual 
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kependidikan Islam.15 Paradigma ini bisa namakan kecenderungan 

paradigma normatif- idealistik. 

Paradigma pendidikan Islam seharusnya dikembangkan dari 

pemikiran pendidikan Islam yang ditelorkan para ulama, pemikir 

(intelegensia) dan filosof Muslim. Beberapa contoh pemikiran Ibnu Sina 

(manusia dan pendidikan), falsafah Imam al-Ghazali (konsep ilmu), dan 

lain-lain. Demikian pula Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatuh al-Tuwanisi, 

menyatakan bahwa keistimewaan sistem pendidikan Islam berdasarkan 

pendapat 4 (empat) orang pakar pendidikan Islam yaitu al-Qabisi, Ibnu 

Sina, al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Keistimewaan sistem pendidikan 

Islam menurut mereka adalah: (1) adanya korelasi antara bahan-bahan 

pelajaran dengan agama, (2) mewujudkan prinsip dan sistem 

desentralisasi dalam belajar, (3) asas persamaan dalam pengajaran dan 

demokratisasi dalam pendidikan Islam, (4) mengkaitkan ajaran agama 

dengan kehidupan agama, dan (5) asas kewajiban belajar.16 

Namun tidak menutup kemungkinan tatkala membahas tentang 

aspek-aspek filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, maka sumber 

rujukannya adalah pemikiran Plato, Aristoteles, Freud, Edwin Ray 

Guthrie, atau mazhab semacam “behaviorisme17”, “humanisme18”, dan 

                                                                 
15 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium 

Baru (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 91. 
16 Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatuh al-Tuwanisi, Perbandingan Pendidikan Islam 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 233-237. 
17 Pembelajaran behavioristik dimana belajar dipahami sebagai proses pembentukan 

perilaku siswa dengan cara pembiasaan (drill) dan reinforcement (penguatan) melalui 
rangkaian proses Stimulus-Respon (S-R). Aspek positif keberhasilan pembelajaran 
behavioristik ini adalah adanya perubahan tingkah laku dalam kehidupan sosialnya. 



“konstruktivisme19”. Menurut Azra, pengadopsian kita pada filsafat, 

pemikiran dan teori kependidikan Barat kadang kala terlalu berlebihan. 

Pengadopsian ini tidak jarang dilakukan tanpa kritisisme yang memadai, 

sehingga hampir terjadi pengambilan “mentah-mentah” berbagai 

konsepsi dan pemikiran kependidikan corak Barat tersebut. Masih 

berkaitan dengan ini, terdapat kecenderungan kuat, bahwa pemikiran 

Barat tentang konsepsi dan filsafat pendidikan diberi legitimasi dengan 

ayat al-Qur'an dan al-Hadits tertentu. Dengan kata lain, titik 

keberangkatan adalah dari pemikiran pendidikan Barat yang belum tentu 

konstektual dan relevan dengan pemikiran pendidikan Islam; seharusnya 

berangkat dari pemikiran kependidikan Islam itu sendiri20. 

Integrasi antara ilmu dan agama memungkinkan bagi kita 

menemukan sebuah paradigma milik kita sendiri “Pendidikan (Agama) 

Islam”. “Paradigma Integrasi” selaras dengan kenyataan bahwa “Ilmu 

Pendidikan” merupakan ilmu terapan yang sulit melindungi diri dari 

premis- premisnya sendiri yang radikal. Ilmu Pendidikan (Agama) Islam 
                                                                                                                                                              
BR. Hergenhahn dan Matthew H. Olson, an Introduction to Theories of Learning . Cet. 
III. London: Prentice-Hall International, 1997. 

18 Proses pendidikan harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan 
memanusiakan manusia (proses humanisasi).Pengertian belajar dalam bentuknya yang 
paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, 
seperti apa yg dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Tokoh-tokoh aliran pendidikan ini 
antara lain Benjamin S. Bloom (afektif-kognitif-psikomotori), Kolb (pengamatan 
kreatif dan reflektif), Honey dan Humford (kritis -spekulatif), serta Habermas (belajar 
teknis, praktis dan emansipatoris/perubahan kultur). Ibid. 

19 Tokoh sentral aliran teori pendidikan ini adalah Piaget yang memandang bahwa 
pembelajaran sebagai proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman 
nyata di lapangan. Siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan tersebut 
dibangun atas dasar realitas yg ada di dalam masyarakat. Ibid. 

20 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium 
Baru, 91. 



sendiri merupakan penyatuan dari “Ilmu-Pendidikan-Agama-Islam” 

yang berdasarkan pada Wahyu Tuhan (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW, asupan gizi berupa ajaran bagi ruhani manusia itu 

sendiri dalam rangka mencapai tujuan yakni menjadi manusia yang 

sempurna (Insan al-Kamil) dalam menjalani kehidupan. 

Berdasarkan serangkaian pemaparan tersebut di atas, kiranya dapat 

disimpulkan pokok inti pembahasan tentang Paradigma Pendidikan 

Islam di Indonesia yakni sebagai berikut: 

1) Paradigma pendidikan Islam menjadi intelektual komitmen yang 

menjadi suatu citra fundamental dari pokok permasalahan suatu 

ilmu dan menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, 

pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan, 

bagaimana seharusnya suatu pertanyaan dikemukakan, dan 

kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan 

jawaban yang diperoleh. 

2) Paradigma pendidikan Islam seharusnya dikembangkan dari 

pemikiran pendidikan Islam yang ditelorkan para ulama, 

pemikir (intelegensia) dan filosof Muslim. 

3) Integrasi antara ilmu dan agama memungkinkan bagi kita 

menemukan sebuah paradigma milik kita sendiri “Pendidikan 

(Agama) Islam.” “Paradigma Integrasi” selaras dengan 

kenyataan bahwa “Ilmu Pendidikan” merupakan ilmu terapan 

yang sulit melindungi diri dari premis-premisnya sendiri yang 

radikal. Ilmu Pendidikan (Agama) Islam sendiri merupakan 



penyatuan dari “Ilmu-Pendidikan-Agama-Islam” yang 

berdasarkan pada Wahyu Tuhan (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW. 

 

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Fungsi pendidikan agama Islam untuk sekolah berfungsi sebagai 

berikut:21  

a. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

b. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah 

ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. 

c. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan 

sosial melalui Pendidikan Agama Islam.  

d. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari.  

e. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang 

akan dihadapinya sehari-hari.  

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum 

(alam nyata dan non nyata/ghaib), sistem dan fungsionalnya, 

dan,  

                                                                 
21 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004) (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2005), Cet. II, 95-96. 



g. Penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke 

lembaga pendidikan yang lebih tinggi .  

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

dari pendidikan PAI yaitu untuk penanaman nilai, pengembangan, 

penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan 

penyaluran. 

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Tujuan pembelajaran merupakan akhir dari pelaksanaan proses 

pendidikan di sekolah, karena sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal memiliki landasan dan pencapaian tujuan pendidikan.  

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.22 

Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan. 

Oleh karena itu berbicara pendidikan agama Islam, baik makna maupun 

tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak 
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dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman 

nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup (hasanah) di 

dunia bagi anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan 

kebaikan (hasanah) di akhirat kelak. 

 

B. Pengembangan Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dalam PAI 

1. Pengertian Pengembangan 

Secara umum pengembangan dapat dimaknai sebagai upaya 

membangun atau melakukan perbaikan atau pembaharuan terhadap 

sesuatu. Jika dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI), 

pengembangan memiliki makna kuantitatif dan kualitatif. Makna 

kuantitatif yaitu bagaimana menjadikan PAI yang hanya diberikan dua 

yaitu dapat memberi pengaruh luas bagi peserta didik baik ketika di 

dalam maupun di luar sekolah. Sedangkan makna kualitatif, yaitu 

bagaimana mampu menjadikan PAI lebih baik, bermutu dan maju, sesuai 

nilai-nilai islam itu sendiri yang seharusnya selalu di depan dalam 

merespon dan mengantisipasi tantangan kehidupan.23 

Definisi tersebut memberi pemahaman bahwa berpikir tentang 

pengembangan, berarti mengajak untuk berpikir kreatif dan inovatif 

dalam upaya melakukan perubahan (change) terhadap kondisi atau 

eksistensi sesuatu, yang kemudian diikuti dengan pertumbuhan (growth) 

dan pembaharuan atau perbaikan (reform) serta diupayakan untuk 

ditingkatkan secara terus menerus (continuity), untuk dibawa kearah 
                                                                 

23 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), 307. 



kondisi yang ideal. Terkait dengan pengembangan PAI, maka kita harus 

mampu melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif, bagaimana 

mengemas PAI tersebut menjadi lebih baik dan mampu mencapai 

kondisi ideal sesuai dengan tujuan penyelenggaraan PAI itu sendiri 

yakni tertanamkannya nilai-nilai ajaran Islam pada peserta didik 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam hal ini, 

pengembangan PAI baik secara kualitatif maupun kuantitatif, 

diposisikan sebagai pijakan nilai, semangat hidup, sikap dan perilaku 

para pelaku pendidikan baik ketika sekolah (kepala, pendidik dan tenaga 

kependidikan, peserta didik) danketika di rumah (orang tua peserta 

didik). 

Menurut Muhaimin, pengembangan PAI harus mampu membidik 

wilayah-wilayah kajian yang bermuara pada tiga problem pokok yaitu: 

(1) foundational problems, yang terdiri dari philosophic dan empiric 

foundational problems yang meliputi dimensi-dimensi historis, 

sosiologis, psikologis, antropologis; (2) structural problems, yang 

ditinjau dari struktur demografi, geografi, ekonomi, politik dan jenjang 

pendidikan; (3) operational problmems, mencakup berbagai faktor dan 

komponen pendidikan.24 

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka yang dimaksud 

pengembangan PAI adalah upaya-upaya kreatif dan inovatif yang 

dilakukan oleh pengelola pendidikan dalam penyelenggaraan PAI. 

Dalam hal ini akan dilihat bagaimana foundational problem; structural 

                                                                 
24 Muhaimin, Paradigma..., 307-308.  



problems dan operational problems-nya. Apabila diurai, maka ranah 

pengembangan PAI akan dilihat pada aspek historis, sosiologis, 

psikologis, antropologis, demografi, geografi, ekonomi, budaya, politik, 

jenjang pendidikan, serta berbagai faktor, unsur, komponen pendidikan 

yang mempengaruhi pengembangan PAI di sekolah. 

 

2. Pendekatan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa 

ini telah menggiring manusia kepada persaingan dalam segala lini 

kehidupan. Masyarakat modern terlihat kecenderungan berperilaku serba 

instan, praktis, ingin serba cepat. Akibatnya keinginan serba cepat itu 

kadangkala menyebabkan aturan dilanggar, nilai-nilai moral terabaikan, 

dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak salah keinginan serba cepat 

dan tidak bertele-tele itu sepanjang tetap dalam koridor nilai-nilai dan 

norma-norma moral. Sikap ingin serba cepat dalam setiap persoalan ini 

memang merupakan salah satu karakteristik manusia. 

Manusia dalam kehidupan pada umumnya mendambakan segala 

sesuatu yang benar, yang baik, tidak menyimpang dari aturan yang ada. 

Keinginan seperti ini pada akhirnya menjadi ide dasar atau ukuran bagi 

seseorang dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan. Berangkat dari 

kemampuan dasar itulah yang selanjutnya melahirkan konsep nilai. 

Menurut Chabib Thoha, sebelum menguraikan pendidikan nilai, 

perlu dirumuskan bahwa fungsi utama pendidikan dilihat dari sudut 

sosiologis dan antropologis adalah untuk menumbuhkan kreativitas 



peserta didik dan menanamkan nilai yang baik. Karena itu tujuan akhir 

pendidikan untuk mengembangkan potensi kreatif peserta didik agar 

menjadi manusia yang baik, menurut pandangan manusia dan Tuhan.25 

Pendidikan nilai memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

pendidikan moral (budi pekerti) dan pendidikan akhlak. Pemberdayaan 

masyarakat untuk tetap memegang nilai-nilai bukanlah suatu perkara 

mudah, tetapi harus dilakukan. Sebab, tanpa memahami nilai-nilai itu, 

maka mustahil seseorang mampu mempraktekkannya dalam kehidupan. 

Salah satu cara yang paling tepat adalah melalui jalur pendidikan. 

Dewasa ini banyak tuntutan dalam peningkatan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan pendidikan budi pekerti pada lembaga pendidikan. Tuntutan 

tersebut dilatarbelakangi oleh dua kondisi. Pertama, bangsa Indonesia 

saat ini sepertinya telah kehilangan karakter yang telah dibangun 

berabad-abad. Keramahan, tenggang-rasa, kesopanan, rendah hati, suka 

menolong, solidaritas sosial, dan sebagainya, yang merupakan jati diri 

bangsa seolah-olah hilang begitu saja.26 

Kedua, kondisi lingkungan sosial kita belakangan ini diwarnai oleh 

maraknya tindakan barbarisme, vandalisme baik fisik maupun non fisik, 

adanya model KKN baru, hilangnya keteladanan pemimpin, sering 

terjadinya pembenaran politik dalam berbagai permasalahan yang jauh 

dari kebenaran universal, larutnya semangat berkorban bagi bangsa dan 
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negara. Dapat dikatakan, krisis moral yang melanda bangsa ini semakin 

menjadi-jadi. 

Dalam konteks kesejarahan, ketika Islam lahir, maka konsep 

moralyang ditawarkan adalah mengenai konsep tauhid—monoteisme—

kepercayaan kepada satu-satunya Tuhan, Pencipta semua makhluk. Hal 

ini tentu saja menuai pertentangan di kalangan mayoritas masyarakat 

yang telah menganut paham politeisme. Namun demikian fakta moral 

yang diusung Islam sangat penting bagi perkembangan moral orang-

orang Arab, karena memiliki makna munculnya kali pertama prinsip 

moral yang sangat sesuai dan sangat patut untuk disebut sebagai 

“prinsip”. Dalam zaman jahiliyah sudah ada nilai-nilai moral yang sudah 

dikenal. Tetapi nilai-nilai itu hanyalah sebagai membra disjecta, tanpa 

adanya prinsip yang jelas yang mendasarinya untuk mendukung nilai 

moral tersebut, dan nilai moral tersebut pada umumnya secara eksklusif 

berdasarkan pada emosi moral yang tidak rasional, atau malahan nafsu 

yang membabi buta dalam cara hidup yang diperoleh secara turun-

temurun dari generasi ke generasi sebagai kekayaan suku yang tidak 

ternilai. 

Sejak awal Islam telah berhasil mengajak orang-orang Arab untuk 

mempertimbangkan dan menilai semua perbuatan manusia berdasarkan 

prinsip yang secara teori dapat dibenarkan secara moral. 

Etika moral tersebut bersendikan pada pandangan keakhiratan. 

Artinya, sistem moral yang diterapkan dan dipraktekkan di dunia ini 

diperuntukkan untuk kehidupan setelah mati (akhirat). Dalam era 



kekinian peranan pendidikan Islam masih diperlukan, karena salah satu 

nilai luhur yang disandang pendidikan Islam adalah sebagai salah satu 

kekuatan budaya.  

Salah satu kekuatan yang disandangnya adalah sebagai penyandang 

nilai moral. Pendidikan Agama Islam tidak dapat diragukan sebagai 

pusat-pusat pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai moral yang 

berdasarkan agama Islam. Madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, 

bukan hanya berfungsi sebagai pusat-pusat pendidikan, tetapi juga pusat-

pusat atau benteng-benteng moral dari kehidupan mayoritas bangsa 

Indonesia.27 

Dari pemikiran di atas, menunjukkan bahwa pendidikan Islam 

menempati posisi strategis dan penting dalam mengusung pembinaan 

moral. Posisi strategis dan penting tersebut didasarkan pada dua hal. 

Pertama , pendidikan itu sangat penting karena pendidikan yang 

dilandasi nilai-nilai Islam akan menuntun umat Islam menuju ketakwaan 

total kepada Allah, dengan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam 

dalam semua aspek kehidupan manusia. Kedua, pendidikan Islam itu 

penting karena secara akademis pendidikan merupakan aktivitas 

intelektual sebagai sarana terwujudnya formulasi Islamisasi 

pengetahuan. 

Lembaga pendidikan Islam memiliki tugas mempersiapkan 

terbentuknya individu-individu yang cerdas dan berakhlak mulia. 

Terpenuhinya kedua kriteria itu memungkinkan terwujudnya nilai 
                                                                 

27 H.A.R. Tilaar, Pendidikan untuk Masyarak at Indonesia Baru (Jakarta: Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2002), 78. 



kehidupan sosial yang ideal, yang memiliki semangat kebersamaan, 

menghindari konflik sosial, mengembangkan potensi diri (nafs), dan 

memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta 

keselamatan umat manusia padaumumnya.  

Secara umum hal ini berarti pendidikan yang dimaksud di atas 

adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nafs, 

membekali peserta didiknya dengan pelajaran-pelajaran agama, etika, 

hukum, sejarah, dan peradaban Islam. 

Pelaksanaan pendidikan sebagaimana kerangka ideal di atas, tidak 

hanya mengajarkan agama kepada peserta didik, tetapi juga 

menanamkan komitmen terhadap ajaran agama yang dipelajarinya.28 Hal 

tersebut perlu juga didukung dengan kecakapan secara teknis tenaga-

tenaga pengajarnya, agar pengajaran yang dilaksanakan mampu 

menanamkan benihiman (percaya kepada Tuhan) dalam hati dan diri 

peserta didik. Disamping hal tersebut, diperlukan pula pendekatan-

pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan supaya 

pendidikan agama tersebut dapat menuai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa pendidikan 

bukanlah semata-mata tugas para guru dan pihak sekolahan. Diperlukan 

kerjasama antar seluruh stakeholders pendidikan itu sendiri. Para orang 

tua maupun masyarakat —umat Islam— secara keseluruhan mempunyai 

tanggungjawab untuk melatih mereka dalam semua aspek ajaran Islam 
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sampai mendapatkan kematangan diri. Semua elemen masyarakat 

mempunyai tanggungjawab yang sama dalam mendukung dan 

mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu. 

Bermutu dalam hal ini bukan hanya dalam hal fisk semata, akan 

tetapi dapat juga berarti ada hasil yang nyata dari proses pendidikan 

dengan hasil daritujuan yang ditetapkan, salah satunya adalah pembinaan 

moral. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pendidikan dalam 

pembentukan dan penanaman nilai terhadap peserta didik sangat 

menentukan kehidupan mereka. Tanpa pendidikan, nilai sangat sulit 

untuk ditemukan atau didapatkan.  

Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah membuka kemampuan 

(unlock the capacity) yang dimiliki seseorang seoptimal mungkin 

melalui sharing of information untuk menjadi manusia yang bukan 

hanya pintar, tetapi juga kreatif, kritis dan memiliki ketahanan 

kemalangan (adversity) yang tinggi.  

Selain hal tersebut, fungsi pendidikan adalah untuk menanamkan 

nilai-nilai (yang baik) kepada peserta didik (bukan hanya transfer 

pengetahuan) sebagaimana yang popular selama ini. Pengetahuan tanpa 

memahami nilai cenderung melahirkan konflik, baik antar kelompok 

agama, budaya, dan wilayah. 

 



3. Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pengajaran Agama Islam 

a. Keterlibatan Ajaran Moral dalam Pendidikan Agama Islam 

Fungsi pendidikan ialah menumbuhkan wawasan yang tepat 

mengenai manusia dan alam sekitarnya sehingga dimungkinkan 

tumbuh kreatifitas yang dapat membangun dirinya dan 

lingkungannya. Interaksi manusia dapat berlangsung secara 

harmonis karena ada nilai-nilai kemanusian yang disepakati bersama 

antara lain kejujururan, keadilan, tolong menolong dan lain 

sebaginya. Perlu ditegaskan bahwa orientasi pendidikan nilai adalah 

memanusiakan manusia untuk lebih mengenali dirinya sehingga 

mengenal Tuhan.  

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pendidikan adalah 

meliputi pemanusiaan, pembudayaan, dan pelaksanaan nilai-nilai. 

Dalam Islam nilai-nilai tersebut tidak hanya berdasarkan norma 

aturan manusia, tetapi berdasarkan norma Tuhan yang memiliki 

kebebasan yang mutlak dan bersifat universal, karena itu disebut 

nilai-nilai trancedental. 

Untuk dapat mengaktualisasikan atau mengamalkan nilai nilai 

tersebut dalam kehidupan diperlukan kemauan moral. 

Menumbuhkan kemauan moral diperlukan penghayatan dan untuk 

menghayati nilai-nilai moral diperlukan pemahaman. Proses 

pemahaman dan penghayatan dan pengamalan nilai- nilai tersebut 

disebut pendidikan. 

 



b. Pendekatan dalam Pendidikan Nilai 

Secara historis, pendidikan dalam arti luas telah mulai 

dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi ini. Adanya 

pendidikan adalah setua dengan adanya kehidupan manusia itu 

sendiri. Dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang 

pula isi dan bentuk, termasuk perkembangan penyelenggaraan 

pendidikan.  

Hal ini sejalan dengan kemajuan manusia dalam pemikiran dan 

ide-ide tentang pendidikan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, 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. 

Dari uraian pengertian pendidikan seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, secara implisit terkandung nilai-nilai pendidikan bagi 

individu, masyarakat dan bangsa. Adapun nilai-nilai tersebut antara 

lain: 

1) Membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki kepercayaan diri, disiplin dan 

tanggung jawab, mampu mengungkapkan dirinya melalui media 



yang ada, mampu melakukan hubungan manusiawi, dan 

menjadi warga negara yang baik. 

2) Membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil serta 

dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja. 

3) Melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, 

bangsa dan negara. 

4) Mengembangkan nilai-nilai baru yang dipandang serasi oleh 

masyarakat dalam menghadapi tantangan ilmu, teknologi dan 

dunia modern. 

5) Merupakan jembatan masa lampau kini dan masa depan 

 Pendidikan mengandung suatu pengertian yang luas, 

menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia termasuk hati 

nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan dan keterampilan. 

Diharapkan dengan pendidikan tersebut manusia berusaha untuk 

meningkatkan, mengembangkan, serta memperbaiki nilai-nilai 

dalam kehidupannya. 

Pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan 

melatih. Kegiatan tersebut harus ada sehingga terciptalah situasi 

pendidikan. Menurut Ahmad D. Marimba, situasi pendidikan adalah 

suatu keadaan dimana tindakan-tindakan pendidikan dapat 

berlangsung dengan baik dengan hasil yang memuaskan.  

Dalam situasi pendidikan tersebut terjadi usaha untuk 

mentransformasikan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Nilai 

tersebut antara lain nilai-nilai religi, kebudayaan, sains dan 



teknologi, seni, dan ketrampilan. Nilai-nilai tersebut dapat 

mempertahankan, mengembangkan bahkan merubah kebudayaan 

yang dimiliki masyarakat. Di sini akan berlangsung pendidikan 

dalam kehidupan manusia. 

Seperti disebutkan di atas, bahwa pendidikan adalah meliputi 

pemanusiaan, pembudayaan, dan pelaksanaan nilai-nilai. Dari sini, 

maka antara guru dan peserta didik diharapkan tidak hanya terjalin 

hubungan fungsional saja, tetapi hubungan personal, berdampingan, 

dialogis, dan dinamis untuk memperlancar proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Artinya proses pendidikan yang diharapkan adalah 

bisa melahirkan manusia yang dewasa, bebas, mampu menjaga 

keseimbangan dengan alam dan sesama manusia dan Tuhan. 

Untuk mendukung supaya proses pembelajaran tersebut di atas 

dapat terlaksana, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang 

mampu mengakomodir seluruh komponen pembelajarn agar dapat 

berjalan secara beriringan. Ada bebarapa faktor yang dijadikan dasar 

pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran. Faktor-faktor 

tersebut adalah: 

1) Berpedoman pada tujuan 

2) Perbedaan individu anak didik 

3) Kemampuan guru 

4) Sifat bahan pelajaran 

5) Situasi kelas 

6) Kelengkapan fasilitas 



7) Kelebihan dan kelemahan metode.29 

Pendidikan nilai tidak sebatas pada teori dan pengajaran, tetapi 

harus disertai dengan perilaku hidup. Antara kata dan perbuatan 

harus sinkron, sejalan. Pendidikan nilai pasti gagal total bila 

pelanggaran-pelanggaran moral masih terus berlangsung. 

Penanaman pendidikan nilai harus ditunjukkan melalui sikap dan 

perbuatan yang kongkret. Oleh karena itu perlu dirumuskan 

mengenai pendekatan yang dipakai dalam pelaksanaan pengajaran 

pendidikan nilai tersebut. 

Ada lima pendekatan dalam pengajaran nilai, yaitu: 

1) Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach)  

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang 

member penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri 

peserta didik. 

2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral 

development approach)  

Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif 

karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek 

kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong 

peserta didik untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral 

dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. 

3) Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) 
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Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada 

perkembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir logis, 

dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan 

nilai-nilai sosial. 

4) Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) 

Pendekatan klarifikasi nilai memberi penekanan pada usaha 

membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan 

perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka 

tentang nilai-nilai mereka sendiri. 

5) Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) 

Pendekatan pembelajaran berbuat memberi penekanan pada 

usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan 

maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok.  

 

c. Model Pengajaran Pendidikan Nilai 

Oleh karena tujuan pendidikan budi pekerti adalah untuk 

membantu memanusiakan manusia, humanisasi, maka jelas 

penghargaan terhadap manusia termasuk anak didik mendapat 

penghargaan manusia maka model yang dipilih pun harus sangat 

menghargai manusia. Untuk itu dalam pendidikan budi pekerti 

sendiri perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 



1) Model demokratis bukan otoriter dan paksaan 

Penyampaian nilai budi pekerti supaya tidak dilakukan dengan 

paksaan atau otoriter. Pendidik dan peserta didik berkerja-

sama mencari dan menemukan nilai. Meski pendidik sudah 

tahu nilai akan disampaikan, akan tetapi peserta didik diajak 

untuk menggali sendiri. Hal ini lebih memuaskan dan 

meneguhkan yang ditemukan. Modelnya adalah dialog dengan 

dengan peserta didik, aktif bekerja, dan pendidik lebih sebagai 

pendamping atau fasilitator. 

2) Model penyadaran (konsientasi) 

Peserta didik bersama pendidik menggali bersama nilai 

tersebut sehingga menjadi sadar sendiri bahwa nilai itu nilai 

yang baik dan berguna bagi kehidupan mereka. Karena mereka 

menyadari sendiri pentingnya nilai tersebut untuk kehidupan 

mereka (baik dalam hidup sendiri maupun bersama), 

diharapkan mereka akan lebih rela melakukan nilai tersebut. 

Apalagi dengan kesadaran mereka di muka akan lebih yakin 

penghayatan mereka. 

3) Teladan guru/pendidik 

Penanaman nilai budi pekerti hanya akan lancar bila para guru 

atau pendidik sendiri melakukan nilai tersebut. Dengan kata 

lain teladan hidup atau kesaksian hidup pendidikan sangat 

diperlukan. Tanpa kesaksiaan dari pendidik peserta didik akan 

meremehkan nilai yang akan ditawarkan pendidik. Maka, 



misalnya pendidikan akan menanamkan nilai penghargaan 

terhadap orang lain, pendidik sendiri memang sungguh 

menghargai peserta didik, gurulain, tetapi dalam sikap 

merendahkan dan menghina pasti akan sulit diterima. 

4) Suasana sekolah yang menunjang 

Suasana sekolah yang perlu mendukung penanaman nilai yang 

ada. Misalnya kita mau menanamkan nilai demokratis, maka 

suasana sekolahpun perlu dikelola secara demokratis dimana 

setiap warganya boleh andil di dalamnya. Bila guru punya 

gagasan lain, jelas suasana ini tidak demokratis apalagi kepala 

sekolah sudah menskor, maka siswa akansulit menghayati nilai 

tersebut. Nilai demokratis tidak dapat dibangun sekaligus dan 

sekali jadi, tetapi perlu dibagun secara praktis mulai sejak dini. 

Bentuk penyampaiannya bukan dalam bentuk indoktrinasi, 

tetapi dengan praktik diskusi dan pembahasan dan refleksi 

kritis. Nilai tersebut perlu dengan penyampaian dengan model 

klarifikasi nilai. 

Dalam model pendekatan tersebut peserta didik mencari dan 

mendiskusikannya, mengambil yang berguna dan 

mempraktikkannya. Dengan demikian peserta didik aktif berperan 

dalam mencari dengan pendalaman nilai tersebut. Misal menggeluti 

nilai kerukunan dengan teman, maka siswa dapat mendiskusikan 

tentang kegunaan hidup rukun dengan teman. Dengan cara tersebut 

mereka bebas untuk untuk memikirkan dan mengungkapkan gagasan 



mereka sendiri. Akhirnya mereka dapat mengambil langkah yang 

perlu dibuat untuk menambah kerukunan tersebut. Dan mereka dapat 

membuat refleksi apakah semakin menghayati nilai kerukunan 

tersebut. 

 

d. Isi Pendidikan Nilai 

Budi pekerti berisikan pandangan dari dalam diri orang lain itu 

sedang sebagai perilaku budi pekerti haruslah berupa tindakan yang 

mencerminkan sikap dasar orang tersebut. Dengan demikian ada dua 

unsure pemahaman atau pengertian dan unsur tindakan dan 

perbuatan. Kedua unsur saling melengkapi. Sikap menjadi dasar 

bertindak dan tindakan menjadi sikap yang dapat diungkapkan 

melalui perilaku yang dapat dicontohkan olah tindakan riil seseorang 

dalam melakukan proses tindakan. 

Nilai moral atau sikap dapat dikelompokkan menjadi nilai yang 

universal, yaitu yang berlaku bagi semua orang siapapun mereka dan 

nilai partikular yang hanya berlaku untuk limgkungan atau situasi 

tertentu saja. Di sini nilai universal sangatlah ditentukan dalam 

pendidikan nilai dari pada yang partikular.  

Meskipun yang partikular tidak dapat diabaikan karena kita 

hidup dalam lingkungan partikular juga. Dari segi nilai dapat dalam 

sikap sosial, sikap kesusilaan, sikap religiositas, sikap 

kewarganegaraan, sikap lingkungan hidup, dan lannya. 



Sikap tingkah laku berlaku umum yang lebih mengembangkan 

sikap kemanusiaan dan pengembangan kesatuan warga masyarakat 

perlu mendapatkan tekanan. Beberapa sikap dan beberapa perilaku 

itu antara lain sebagai berikut: 

1) Sikap penghargaan terghadap sikap manusia. Penghargaan 

bahwa pribadi manusia itu bernilai yang tidak bolah 

direndahkan atau disingkirkan harus dikembangkan. Setiap 

manusia sebagai manusia sebagai sesama ciptaan tuhan 

siapapun mereka adalah bernilai. 

2) Berlaku adil tenggang rasa merupakan wujud penghargaan kita 

terhadap orang lain terhadap sesama kita. Sikap jujur sangat 

penting ditekankan. 

3) Sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain serta 

mau hidup bersama orang lain yang berbeda sikap ini sangat 

membantu kita menjadi manusia karena memanusiakan 

manusia lain. 

4) Kebebasan dan bertanggung jawab. Sikap khas manusia 

sebagai pribadi adalah dia yang punya kebebasan untuk 

mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap 

ungkapannya. 

5) Penghargaan terhadap alam. Alam diciptakan oleh Tuhan 

untuk digunakan manusia agar hidup berbahagia. Maka dalam 

penggunaan alam digunakan secara sendiri tentunya tidak 



dibenarkan. Apalagi dalam pengerusakan alam sehingga hanya 

memberikan manfaat bagi segelintir orang juga tidak benar. 

6) Penghormatan kapada Pencipta. Kita menghormati Sang 

Pencipta dengan cara beriman, menghormati dan memuji Sang 

Pencipta. 

7) Beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti 

disiplin bijaksana cermat mandiri percaya diri semuanya lebih 

menunjang kesempurnan diri pribadi. Meskipun secara tidak 

langsung tidak berkaitan dengan orang lain tapi dapat 

membantu dalam kerjasama dengan orang lain. 

 

4. Pembinaan Akhlak al-Karimah 

a. Pengertian Akhlak al-Karimah 

Akhlak al-Karimah berasal dari dua kata yaitu Akhlak dan 

Karimah. Kata akhlak berasal dari bahasa arab, dari jamak kata 

Khuluk yang artinya “budi pekerti, perangai, tingkah laku”.30 Tabiat 

atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang 

sehingga menjadi kebiasaan. Pengertian akhlak dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau 

kelakuan.31 

Searah dengan itu, Zainuddin AR menuturkan bahwa akhlak 

secara etimologi berasal dari bahasa arab merupakan jama’ dari 
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bentuk mufrodatnya “khuluqun” yang menurut logat di artikan budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.32 Disamping itu akhlak 

juga dapat diartikan dengan tata prilaku seseorang terhadap orang 

lain dan lingkungannya, dan baru mengandung nilai yang hakiki 

apabila tindakan atau prilaku tersebut didasarkan kepada kehendak 

akhlak (Tuhan). Dengan demikian, akhlak bukan saja tata aturan 

atau norma prilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, 

akan tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.33 

Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi disampaikan 

oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut : 

1) Menurut Imam Al Ghazali, definisi akhlak adalah : Akhlak 

(khuluq) adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, dari padanya 

lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa 

pertimbangan.34 

2) Menurut Ahmad Amin, sebagaimana yang dikutip oleh M. 

Zein Yusuf “Akhlak adalah adat atau kebiasaan kehendak.”35 

Akhlak berhubungan dengan sistem dan cara manusia 

mengatur dirinya, akhlak berkenaan dengan sistem 

pembentukan dan pembinaan diri.  
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3) Menurut Zuhairini “Akhlak merupakan bentuk proyeksi dari 

pada amalan ihsan, yaitu sebagai puncak kesempurnaan dari 

keimanan dan keislaman seseorang”.36 

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan 

akhlak namun dapat dipahami bahwa akhlak adalah suatu kondisi 

atau sifat yang meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian yang 

memunculkan sesuatu yang dengan spontan dan mudah yang 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. 

Akhlak dalam Islam, disamping mengakui adanya nilai-nilai 

universal sebagai dasar bentuk akhlak, juga mengakui nilai-nilai 

yang bersifat lokal dan temporal sebagai penjabaran atas nilai-nilai 

yang universal. Menghormati kedua orang tua merupakan akhlak 

yang bersifat mutlak dan universal, sedangkan sebagaimana bentuk 

dan cara menghormati kedua orang tua sebagai nilai lokal dan 

temporal dapat dimanifestasikan oleh hasil pemikiran manusia yang 

dipengaruhi oleh kondisi dan situasi tempat orang yang menjabarkan 

nilai universal itu berada.37 

Akhlak sebagaimana pengertian tersebut, baik akhlak yang baik 

maupun akhlak yang buruk, semua didasarkan pada ajaran Islam. 

Abuddin Nata dalam buku Akhlak Tasawuf, menuliskan bahwa 

akhlak islami berwujud perbuatan yang dilakukan dengan mudah, 

disengaja, mendarah daging, dan kebenarannya didasarkan pada 
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ajaran Islam.38 Adapun yang dimaksud dengan akhlak terpuji adalah 

suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar manusia 

dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlakul karimah sangat 

diperlukan dalam menjalani setiap waktu dalam kehidupan di dunia 

sebagai bekal hidup yang tenteram di dunia dan di akhirat kelak. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah 

suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam diri dan menjadi 

kepribadian sehingga dari sinilah timbul berbagai macam perbuatan 

dengan spontan dan mudah tanpa dibuat-buat. Sedangkan karimah 

dalam bahasa arab artinya mulia atau terpuji.39 Berdasarkan dari 

pengertian akhlak dan karimah di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud Akhlakul Karimah ialah budi 

pekerti yang mulia sebagai sikap jiwa yang melahirkan tingkahlaku 

serta budi pekerti yang baik dan mulia menurut tuntutan agama serta 

menjadikan kepribadian yang terwujud dalam sikap dan tingkah laku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

b. Macam-macam Akhlakul Karimah 

Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap Allah dan 

akhlak terhadap makhluk. Dalam kehidupan, hal ini dapat 

diimplementasikan sebagai berikut: 

a) Akhlak terhadap Allah (Khalik) antara lain adalah: 
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1)  Al-Hubb, yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada apa 

dan siapapun juga dengan firman-Nya dalam Al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup dan kehidupan; kecintaan kita 

kepada Allah diwujudkan dengan cara melaksanakan segala 

perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana 

telah tercantum dalam QS. al-Baqarah/2:165 yang artinya: 

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang 

yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah dan jika 

seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, mengetahui 

ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa 

kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah 

amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).40 

2)  Al-Raja, yaitu mengharapkan karunia dan berusaha 

memperoleh keridhaan Allah SWT, Sebagaimana telah 

tercantum dalam QS. al-Baqarah/2:5 yang artinya: "Mereka 

itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, 

dan merekalah orang-orang yang beruntung."41 

3)  As-Syukr, yaitu mensyukuri nikmat dan karunia Allah 

SWT, sebagaimana telah tercantum dalam QS. al-

Baqarah/2:152 yang artinya: "Karena itu, ingatlah kamu 
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kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari 

(nikmat)-Ku."42 

4)  Qana’ah, yaitu menerima dengan ikhlas semua kada dan 

kadar ilahi setelah berikhtiar. 

5)  Memohon ampun kepada Allah SWT. 

6)  At-Taubat; bertaubat hanya kepada Allah SWT. Taubat 

yang paling tinggi adalah taubat nasuha yaitu taubat benar-

benar taubat tidak lagi melakukan perbuatan sama yang 

dilarang Allah, dan dengan tertib melaksanakan semua 

perintah dan menjauhi segala larangan-Nya;  

7)  Tawakkal (berserah diri) kepada Allah SWT, Sebagaimana 

telah tercantum dalam QS. al-Imran/3:102 yang artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.43 

b) Akhlak terhadap makhluk, dibagi dua: 

1) Akhlak terhadap manusia, dapat dirinci menjadi: 

(a) Akhlak terhadap Rasulullah (Nabi Muhammad), antara 

lain: 

(1) Mencintai Rasulullah secara tulus dengan 

mengikuti semua sunnahnya. 
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(2) Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan 

dalam hidup. 

(3) Menjalankan apa yang disuruh-Nya, tidak 

melakukan apa yang dilarang-Nya 

(b) Akhlak terhadap Orang Tua (Birrul walidain), antara 

lain: 

(1) Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat 

lainnya. 

(2) Merendahkan diri kepada keduanya diiringi 

perasaan kasih sayang. 

(3) Berkomunikasi dengan orang  tua dengan 

khidmat, mempergunakan kata-kata lemah lembut. 

(4) Berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik -

baiknya, dengan mengikuti nasehat baiknya, tidak 

menyinggung perasaan dan menyakiti hatinya, 

membuat ibu -bapak ridha. Sebagaimana terdapat 

dalam Q.S. An -Nisa’/4: 36 yang artinya: 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu - bapak, 

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.44 

(5) Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi

 mereka kendatipun seorang atau kedua-duanya 

telah meninggal. 

(c) Akhlak terhadap diri sendiri, antara lain: 

(1) Memelihara kesucian diri 

(2) Menutup aurat 

(3) Jujur dalam perkataan dan berbuat ikhlas dan 

rendah hati. 

(4) Malu melakukan perbuatan jahat 

(5) Menjauhi dengki dan menjauhi dendam 

(6) Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. 

(7) Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia -sia 

(d) Akhlak terhadap keluarga, karib kerabat, antara lain: 

(1) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam 

kehidupan keluarga. 

(2) Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh 

hak. 

(3) Berbakti kepada ibu-bapak. 

(4) Mendidik anak-anak dengan kasih sayang. 
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(5) Memelihara hubungan silaturrahim dan 

melanjutkan silaturahmi yang dibina orang tua 

yang telah meninggal dunia. 

(e) Akhlak terhadap tetangga, antara lain: 

(1) Saling mengunjungi. 

(2) Saling bantu di waktu senang, lebih tatkala susah. 

(3) Saling memberi, saling menghormati. 

(4) Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan 

(f) Akhlak terhadap masyarakat, antara lain: 

(1) Memuliakan tamu 

(2) Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat bersangkutan 

(3) Saling tolong menolong dalam kebajikan dan 

takwa. 

(4) Menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri 

sendiri berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan 

orang lain melakukan perbuatan jahat (mungkar). 

(5) Memberi makan fakir miskin dan berusaha 

melapangkan hidup dan kehidupannya. 

(6) Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai 

kepentingan bersama. 

(7) Mentaati keputusan yang telah diambil. 



(8) Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan 

kepercayaan yang diberikan seseorang atau 

masyarakat kepada kita. 

(9) Menepati janji. 

2) Akhlak terhadap lingkungan hidup antara lain: 

(a) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

(b) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan 

nabati, fauna dan flora (hewan dan tumbuh-tumbuhan) 

yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan 

manusia dan makhluk lainnya. 

(c) Sayang pada sesama makhluk.45 

 

c. Implementasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan 

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi 

tujuan yang hendak dicapai. Nilai secara praktis merupakan sesuatu 

yang bermanfaat dan berharga dalam kehidupan sehari -hari.46 Nilai 

dalam hal ini adalah konsep yang berupa ajaran-ajaran Islam, 

dimana ajaran Islam itu sendiri merupakan seluruh ajaran Allah yang 

bersumber al-Qur’an dan Sunnah yang pemahamannya tidak terlepas 

dari pendapat para ahli yang telah memahami dan menggali ajaran 
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Islam.47 Atau bisa dikatakan nilai yang dimaksud di sini adalah 

ajaran apa saja yang dapat diambil untuk diaplikasikan dalam nilai 

adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 

sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada 

pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku.48 Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia nilai artinya sifat -sifat (hal-hal) yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan.49 Cukup sulit mendapatkan 

rumusan definisi nilai dengan batasan yang jelas, mengingat banyak 

pendapat tentang definisi nilai yang masing -masing memiliki 

tekanan yang berbeda. Berikut dikemukakan beberapa pendapat para 

ahli tentang definisi nilai: 

a. Menurut Sidi Gazalba, nilai adalah sesuatu yang bersifat 

abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak 

hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian 

empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak 

dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.50 

b. Chabib Thoha mengatakan bahwa nilai merupakan sifat yang 

melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah 
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berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang 

meyakini),51 

c. Sedangkan menurut Driyakara, nilai adalah hakikat suatu hal 

yang menyebabkan hal itu pantas dikejar manusia.52 Sehingga 

nilai dapat dikatakan atau berguna sebagai sebuah acuan tingkah 

laku manusia. Jadi, nilai-nilai akhlakul karimah adalah sifat-sifat 

atau hal-hal baik yang melekat pada diri seseorang yang 

digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan hidup yaitu 

pengabdian diri kepada Allah SWT. 

Ada beberapa nilai-nilai akhlakul karimah sebagai perilaku dan 

sikap yang diharapkan, yaitu:  

a. Meyakini adanya Allah dan menaati ajaran-Nya, yaitu sikap dan 

perilaku yang mencerminkan keyakinan dan kepercayaan 

terhadap Allah SWT. 

b. Menaati ajaran agama, yaitu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan kepatuhan, tidak ingkar, taat menjalankan 

perintah, dan menghindari larangan agama. 

c. Memiliki dan mengembangkan sikap toleransi, yaitu sikap dan 

perilaku yang mencerminkan toleransi dan penghargaan 

terhadap pendapat, gagasan, dan tingkah laku orang lain. Baik 

yang sependapat maupun yang tidak sependapat dengan dirinya. 
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d. Tumbuhnya disiplin diri, yaitu, sikap dan perilaku sebagai 

cerminan dari ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan 

perilaku seseorang terhadap norma dan aturan yang berlaku. 

e. Mengembangkan etos kerja dan belajar, yaitu sikap dan perilaku 

sebagai cerminan dari semangat, kecintaan, kedisiplinan, 

kepatuhan atau loyalitas dan penerimaan terhadap kemajuan 

hasil kerja atau belajar. 

f. Memiliki rasa tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

terhadap Allah SWT, diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial), dan negara. 

g. Memiliki rasa keterbukaan, yaitu sikap dan perilaku seseorang 

yang mencerminkan adanya keterusteraan terhadap apa yang 

dipikirkan, diinginkan, diketahui, dan kesediaan menerima saran 

serta kritik dari orang lain. 

h. Mampu mengendalikan diri, yaitu kemampuan seseorang untuk 

dapat mengatur dirinya sendiri berkenaan dengan kemamnpuan, 

nafsu, ambisi, dan keinginan dalam memenuhi rasa kepuasan 

dan kebutuhan hidupnya. 

i. Mampu berfikir positif, yaitu sikap dan perilaku seseorang 

untuk dapat berfikir jernih, tidak buruk sangka, dan 

mendahulukan sisi positif dari suatu masalah. 

j. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang, yaitu, sikap dan 

perhatian yang mencerminkan adanya unsur memberi perhatian, 



perlindungan, penghormatan, tanggung jawab, dan pengorbanan 

terhadap orang lain yang dicintai dan dikasihi. 

k. Memiliki rasa kebersamaan dan gotong-royong, yaitu sikap dan 

perilaku yang mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan 

untuk bersama-sama, saling membantu, dan saling memberi 

tanpa pamrih. 

l. Memiliki rasa kesetiakawanan, yaitu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan kepedulian kepada orang lain, keteguhan hati, 

rasa setia kawan, dan rasa cinta terhadap or ang lain dan 

kelompoknya. 

m. Saling menghormati, yaitu sikap dan peril aku untuk 

menghargai dalam hubungan antar individu dan kelompok 

berdasarkan norma dan tata cara yang berlaku sesuai dengan 

norma, budaya, dan adat istiadat. 

n. Memiliki tata karma dan sopan santun, yaitu, sikap dan perilaku 

sopan santun dalam bertindak dan bertutur kata terhadap orang 

tanpa menyinggung atau menyakiti serta menghargai tata cara 

yang berlaku sesuai dengan norma, budaya, dan adat istiadat. 

o. Memiliki rasa malu, yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan 

tidak enak hati, hina, dan rendah karena berbuat sesuatu yang 

tidak sesua i dengan hati nurani, norma, dan aturan. 

p. Menumbuhkan kejujuran, yaitu, sikap dan perilaku untuk 

bertindak sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak 



dibuat -buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi, serta tidak 

menyembunyikan kejujuran.53 

Jika semua nilai-nilai akhlak mulia di atas senantiasa menjadi 

perhatian dari semua jenjang pendidikan maka lambat laun akan 

terasa hasilnya. Pada gilirannya negara ini akan dikendalikan oleh 

generasi penerus pembangunan bangsa yang berkualitas dunia 

akhirat, cerdas akal, moral, dan spiritual. Dengan demikian, Negara 

ini makin makmur dan bermartabat di mata dunia. 

Adapun nilai-nilai akhlakul karimah dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang akan dibahas antara lain:  

a. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

b. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. 

c. Tasamuh/toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 
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e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. 

g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis, yaitu cara berfikir, bersikap dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

j. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

k. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

l. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 



m. Peduli lingkungan hidup, yaitu sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

n. Saling menghargai, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 

o. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

d. Bentuk kegiatan penerapan akhlakul karimah peserta didik 

Pada dasarnya sekolah merupakan suatu lembaga yang 

membantu bagi terciptanya cita-cita keluarga dan masyarakat, 

khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang tidak 

dapat dilaksanakan secara sempurna di dalam rumah dan lingkungan 

masyarakat. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan 

berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan 

bimbingan, pembinaan dan bantuan terhadap anak-anak yang 

bermasalah, baik dalam belajar, emosional maupun sosial sehingga 



dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

masing-masing.54 

Namun hendaknya diusahakan supaya sekolah menjadi 

lapangan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental 

dan moral (akhlak) peserta didik. Dengan kata lain, supaya sekolah 

merupakan lapangan sosial bagi peserta didik di mana pertumbuhan 

mental, moral, sosial dan segala aspek kepribadian dapat berjalan 

dengan baik. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiah Darajat dalam 

bukunya Ilmu Jiwa Agama, bahwa segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pendidikan dan pengajaran (baik guru, pegawai-pegawai, 

buku-buku, peraturan-peraturan dan alat-alat) dapat membawa anak 

didik kepada pembinaan mental yang sehat, akhlak yang tinggi dan 

pengembangan bakat, sehingga anak-anak itu dapat lega dan tenang 

dalam pertumbuhan dan jiwanya tidak tergoncang.55 

Dalam hal ini bentuk kegiatan yang dilaksanakan di sekolah 

diantaranya ialah: 

a. Memberikan pengajaran dan kegiatan yang bisa menumbuhkan 

pembentukan implementasi nilai-nilai akhlakul karimah dan 

kebiasaan yang baik. Misalnya:  
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1) Membiasakan peserta didik bersopan santun dalam 

berbicara, berbusana dan bergaul dengan baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

2) Membiasakan peserta didik dalam hal tolong menolong, 

sayang kepada yang lemah dan menghargai orang lain. 

3) Membiasakan peserta didik bersikap ridha, optimis, 

percaya diri, menguasai emosi, tahan derita dan sabar. 

b. Membuat program kegiatan keagamaan, yang mana dengan 

kegiatan tersebut bertujuan untuk memantapkan rasa keagamaan 

peserta didik, membiasakan diri berpegang teguh pada akhlakul 

karimah dan membenci akhlak yang buruk, selalu tekun 

beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan 

bermu’amalah yang baik. Kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh 

sekolah diantaranya ialah: 

1) Berjabat tangan dan mengucapkan salam sewaktu bertemu 

teman, guru, maupun karyawan. 

2) Melakukan tadarrusan sebelum pembelajaran dimulai. 

3) Melaksanakan shalat dhuha berjamaah di masjid. 

4) Melaksanakan shalat dhuhur berjamaah. 

5) Melaksanakan KULTUM setelah shalat dhuhur. 

6) Melaksanakan pesantren kilat pada bulan ramadhan. 

7) Melaksanakan peringatan-peringatan hari besar Islam. 

Dengan adanya program kegiatan di atas diharapkan mampu 

menunjang pelaksanaan guru agama Islam dalam 



mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah pada peserta 

didik di sekolah. 

 

e. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlakul 

karimah peserta didik 

Pembentukan dan pengimplementasian akhlakul karimah 

merupakan sesutau yang sangat penting dan urgen. Oleh karena itu, 

persoalan akhlakul karimah menjadi perhatian besar di kalangan 

pakar pendidikan terutama yang memprioritaskan kajiannya pada 

pendidikan dalam perspektif Islam. Salah satu kajiannya masalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlakul karimah. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri manusia, 

yang memiliki peran dalam pembentukan akhlak, antara 

lain: 

1) Insting atau Naluri 

Naluri manusia merupakan pembawaan yang ada 

pada diri manusia sejak lahir dan bersifat asli, yang 

mendorongya untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu 

apabila dia mengetahui dirinya berada pada situasi dan 

kondisi tertentu. 



2) Adat atau Kebiasaan 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku 

manusia adalah kebiasaan, sikap dan tingkah laku yang 

menjadi akhlak sangat erat dengan kebiasaan. Yang 

dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan yang 

berulang ulang atau konsistensi dalam melakukan sebuah 

perbuatan sehingga mudah untuk dikerjakan. 

Faktor kebiasaan ini memegang peranan yang 

penting dalam membentuk dan membina akhlak. Untuk 

mencapai tujuan pendidikan dalam pembentukan akhlak, 

al-Qur'an banyak memberikan dorongan agar manusia 

selalu mempertahankan paradigm. Sampai kebiasaan ini 

berujung pada pembentukan mindset bahwa melakukan 

kebaikan adalah hal yang menarik dan terus menerus 

harus dilakukan. Proses pendidikan yang terkait dengan 

perilaku ataupun sikap tanpa diikuti dan didukung 

adanya praktek dan pembiasaan pada diri, maka 

pendidikan itu hanya jadi angan-angan saja, karena 

pembiasaan dalam proses pengimplementasian atau 

pembinaan sangat dibutuhkan. 

3) Kemauan 

Kemauan adalah kehendak untuk melangsungkan 

semua ide dan pemikiran walau disertai dengan 

rintangan, hambatan dan tantangan ataupun kesukaran 



yang menghadang langkah untuk mencapai keinginan. 

Kemauan ini adalah salah satu kekuatan yang sangat 

besar dalam upaya menggerakkan atau mendorong 

manusia dengan sungguh-sungguh untuk berakhlak 

mulia, sebab dari kemauan atau kehendak itulah terwujud 

suatu niat yang baik dan buruk, dan tanpa kemauan pula 

semua ide dan pemikiran menjadi pasif dan tidak ada 

pengaruhnya dalam kehidupan. Kemauanlah yang 

membuat orang bisa besar atau kecil. 

4) Suara hati 

Dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang 

sewaktu-waktu memberikan peringatan (isyarat) jika 

tingkah laku manusia berada di jalur keburukan, kekutan 

tersebut adalah suara hati. Suara hati ini berfungsi 

memberi peringatan akan bahaya yang ditimbulkan dan 

berusaha mencegahnya, di samping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dididik 

dan di tuntun untuk dapat mencapai jenjang kekuatan 

rohani. 

5) Keturunan 

Keturunan juga merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam 

kehidupan sekitar, kita dapat melihat orang -orang yang 

berperilaku menyerupai orang tuanya. Jalaluddin Rahmat 



dalam bukunya Psikologi Komunikasi berpendapat 

bahwa warisan biologis manuisa dapat menentukan 

perilakunya, dapat diawali sampai struktur DNA yang 

menyimpan seluruh pengaruh warisan biologis yang 

diterima dari kedua orang tuanya. Begitu besarnya 

pengaruh warisan biologis ini sampai muncul aliran 

sosiobiologis yang memandang segala kegiatan manusia, 

termasuk agama, kebudayaan moral, berasal dari struktur 

biologinya.56 Sifat keturunan ini secara garis besarnya 

ada dua macam, yaitu sifat jasmaniah dan sifat ruhaniah. 

b. Faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia. Faktor 

ekstrn mempunyai pengaruh besar dalam 

pengimplementasian dan pem bentukan akhlakul karimah, 

sebab faktor ini merupakan efek situasi dan kondisi yang 

mau tidak mau harus dialami oleh manusia sebagai bagian 

dari kehidupan ini. Penulis memaparkan dua faktor ekst ern 

yang mempunyai pengaruh besar terhadap implementasi 

nilai-nilai akhlakul karimah . Faktor eksternal tersebut 

adalah:  

1) Faktor Pendidikan 

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan dapat 

ditinjau dari dua segi, yaitu: 

                                                                 
56 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Cet: XXVII (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), 34. 



a) Sudut pandang, masyarakat yang menyatakan bahwa 

pendidikan adalah pewarisan kebudayaan dari 

generasi tua ke generasi muda, agar hidup 

masyarakat tetap berkelanjutan. Masyarakat memiliki 

nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi 

ke generasi agar identitas masyarakat itu tetap 

terpelihara. 

b) Dari sudut pandang individu, pendidikan berarti 

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan 

tersembunyi. Dengan kata lain pendidikan adalah 

upaya menggali kemuan dan kemampuan yang ada 

pada individu, sebab pada setiap individu terpendam 

sekian banyak potensi yang harus digali dan 

diungkap ke permukaan.57 

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting, 

sebab fitrah manusia yang menjadi potensi yang dibawa 

sejak lahir dapat diarahkan dalam pembentukan akhlak 

peserta didik. 

2) Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu tempat yang 

mempengaruhi pengimplementasian nilai-nilai akhlakul 

karimah. 

 
                                                                 

57 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, Cet. II (Jakarta: Pustaka Al-
Husna, 1992), 3. 



C. Dimensi Pembelajaran PAI 

Merupakan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang 

ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Dimensi perencanaan 

pengajaran meliputi : 

1. Signifikansi  

Merupakan tingkat kekuatan atau pengaruh serta ketergantungan 

antara tujuan pendidikan yang diajukan dengan kriteria-kriteria 

yang dibangun selama proses perencanaan. 

2. Feasibilitas 

Bahwa dalam perencanaan pengajaran harus disusun dengan 

pertimbangan realitas dengan sumber-sumber pembiayaan serta 

pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bersifat realisitik untuk 

dicapai. 

3. Relevansi  

Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan 

pengajaran memungkinkan penyelesaian masalah-masalah secara 

lebih spesifik dan mendetail serta tercapai tujuan spesifik secara 

optimal sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

4. Kepastian 

Konsep kepastian mengarahkan agar dalam perencanaan 

pengajaran perlu mempertimbangkan serta memilih hal-hal yang 

sifatnya pasti dan dapat dilaksanakan. 



5. Ketelitian 

Yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pengajaran 

disusun dalam bentuk yang sederhana dengan 

mempertimbangkan pengambilan keputusan dari alternatif yang 

terbaik dan efektif serta efisien untuk dilaksanakan. 

6. Adaptabilitas  

Karena dunia pendidikan dan pengajaran bersifat dinamis, 

sehingga perlu senantiasa mencari informasi yang terbaru sebagai 

umpan balik. 

7. Waktu 

Faktor yang berkaitan dengan waktu harus diperhatikan, baik 

untuk prediksi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka 

panjang. 

8. Monitoring  

Monitoring merupakan proses mengembangkan kriteria untuk 

menjamin bahwa berbagai komponen perencanaan pengajaran 

berjalan dan dikembangkan secara efektif dengan berbagai 

variasi. 

9. Isi Perencanaan 

Perencanaan yang baik perlu memuat tujuan apa yang 

diinginkan: 

a. Program dan layanan. 

b. Tenaga manusia. 

c. Keuangan. 



d. Bangunan fisik mencakup tentang cara-cara penggunaan pola 

distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. 

e. Struktur organisasi. 

f. Konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu 

dipertimbangkan dalam perencanaan pengajaran. 

 



Bab II 

PEMBELAJARAN PAI SEBAGAI SUATU SISTEM 
 

A. Konsep Dasar Pendekatan Sistem 

1. Pengertian Sistem 

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya Sutikno, sistem adalah totalitas struktur yang terdiri dari 

unsur-unsur, dimana masing-masing unsur tersebut mempunyai fungsi 

khusus saling berinteraksi dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. 

Soenarwan, sistem adalah suatu totalitas struktur yang terdiri dari 

komponen-komponen dimana tiap-tiap komponen itu mempunyai fungsi 

khusus, dan di antara satu sama lainnya saling berhubungan, berinteraksi 

dan berinterdependensi yang secara bersama-sama menuju kepada tujuan 

bersama. Huse dan Bowditch, sistem adalah suatu seri rangkaian yang 

bagian-bagiannya saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa 

sehingga saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga satu 

bagian akan mempengaruhi keseluruhan. 1 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan sistem (system 

approach) adalah pendekatan yang melihat sesuatu secara menyeluruh 

berdasarkan komponen/elemen atau unsur-unsur yang ada dalam suatu 
                                                                 

1 M. Sobry Sutikno, Pembelajaran Efektif: Apa dan Bagaimana Mengupayakannya 
(Mataram: NTB Press, 2005:), 5. 



sistem. Hal ini bisa dibedakan dengan pendekatan parsial (partial 

approach) yang melihat sesuatu hanya dari salah satu bagian dari 

komponen/elemen atau unsur saja. Dalam konteks pendidikan, 

pendekatan sistem adalah pendekatan yang melihat persoalan pendidikan 

dari seluruh aspek penunjang sistem pendidikan mulai dari pendidik, 

peserta didik, kurikulum, materi, metode, fasilitas ataupun lingkungan 

(mileu). Unsur-unsur sistem pendidikan adalah mata rantai yang hanya 

bisa dibedakan (distinguishabe) tetapi tidak bisa dipisahkan 

(unseparable) karena bersifat saling berkaitan (interrelated) dan 

bekerjasama (cooperated) dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Kajian ini setidaknya didasari oleh dua pertimbangan yaitu: 

pertama, persoalan pendidikan (bagi praktisi pendidikan) seringkali 

dilihat secara parsial dengan menekankan pada satu komponen serta 

mengabaikan komponen lainnya, padahal pendidikan (education) 

memerlukan sebuah pandangan yang komprehensif dan integral baik 

dalam hal perencanaan, pelaksanaan ataupun evaluasinya. Kedua, di 

kalangan mahasiswa (berdasarkan pengalaman penulis), masih banyak 

mahasiswa yang memahami sistem sebatas pada “cara” atau “metode”, 

padahal makna “cara” atau “metode” adalah salah satu dari sekian 

makna sistem yang lain. Karena sistem pada hakikatnya adalah seluruh 

kumpulan dari beberapa bagian (whole compound of several parts). 

 Oleh karena itu, tulisan ini ingin membahas tentang konsep-konsep 

pokok dalam sistem dan sistem pendidikan sebagai gambaran awal 

dalam menerapkan pendekatan sistem dalam pendidikan yang 



diharapkan bisa memberikan kontribusi positif (sebagai wacana 

tambahan ataupun wacana yang akan dikritisi) bagi setiap orang yang 

concern pada persoalan pendidikan. 

 

2. Konsep sistem dan sistem pendidikan 

Konsep sistem meliputi empat hal yaitu: definisi sistem, ciri-ciri 

sistem, jenis-jenis sistem dan model sistem. Pemahaman konsep sistem 

merupakan dasar dalam mengkaji sistem secara integral dan 

komprehensip.2 

a. Definisi sistem 

Sistem berasal dari bahasa inggris (system)3 yang secara 

etimologis bermakna cara. Sering terdengar ungkapan seperti: sistem 

berfikirnya sempit, ini bermakna bahwa cara berfikirnya sempit. 

Sistem mengetik sepuluh jari, maksudnya cara mengetik dengan 

sepuluh jari. Sedangkan sistem secara terminologis bermakna 

seluruh elemen, komponen yang terorganisir secara sistematis 

bekerja sama dan tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan.  

Sistem merupakan seluruh kumpulan dari beberapa bagian 

(whole compound of several parts). Dalam makna yang lebih luas, 

makna sistem seperti yang dikemukakan oleh para ahli adalah: 

                                                                 
2 Didin Wahyudin, dkk. Pengantar Pendidikan  (Jakarta: Universita Terbuka, 2002), 

62. 
3 Kata system memang berasal dari Bahasa Inggris, lalu diadopsi dalam Bahasa 

Indonesia menjadi sistem. Kalau dirunut kebelakang, kata sytem tersebut berasal dari 
Bahasa Yunani yaitu Systema. 



1) Menurut Shrode & Voice: System is a set of interrelated parts, 

working independently and jointly, in pursuit of common 

objectives of the whole, within a complex environment (Sistem 

adalah seperangkat dari bagian yang saling berkaitan dan 

bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama secara 

keseluruhan dalam sebuah lingkungan yang kompleks).4 

2) Menurut Mudrick dan Ross yaitu: “ a System is a set of 

elements, such as people, things, which are related to ahcieve 

mutual goal”.5 Sistem merupakan seperangkat elemen/unsur 

yang terdiri dari orang, benda ataupun konsep-konsep yang 

saling berhubungan dalam mencapai tujuan. 

3) Dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi terdapat kemiripan, 

Elias M. Award mengatakan bahwa: A system can be defined 

as an organized group of components (subsystem) linked 

together according to a plan to achieve a specific objective. 

(Sistem bisa didefinisikan sebagai sekumpulan 

komponen/bagian yang terorganisasi, berkaitan satu sama lain, 

sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan). Kata yang 

perlu dicermati dari Elias M. Award di atas adalah sistem dan 

subsistem. Sistem memiliki cakupan yang lebih luas daripada 

subsistem. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah dilihat sebagai 

sistem maka proses belajar mengajar (learning teaching 

process) yang terjadi di kelas dianggap sebagai subsistem. 
                                                                 

4 Tatang Amin, Pokok-pokok Teori System (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 11. 
5 Ibid., 12.  



Dengan demikian, sistem pendidikan (educational system) 

adalah seluruh komponen atau elemen (unsur) yang berkaitan 

satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Bahwa sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara 

terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Selanjutnya, dari beberapa definisi sistem yang dipaparkan di 

atas, tampak bahwa kata “sistem” bukan hanya digunakan untuk 

orang (person), sekelompok orang (group of people), tetapi juga 

digunakan untuk benda (things), bahkan sekumpulan konsep 

(concept), gagasan/ide (idea). sehingga penggunaan kata sistem itu 

amat beragam. Ada beberapa contoh penggunaan kata “sistem” yang 

berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Tatang M. Amin6 

yaitu:  

a) Kata “sistem” digunakan untuk menunjukkan kumpulan atau 

himpunan benda yang disatukan atau dipadukan oleh hubungan 

saling ketergantungan yang teratur. Baik karena faktor alamiah 

atau budidaya manusia seperti sistem tata surya dan ekosistem. 

b) Sistem yang digunakan untuk menyebut alat atau organ tubuh 

secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau 

sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu. 

Misalnya “sistem syaraf”. 

                                                                 
6 Amin, Pokok..., 2-3. 



c) Sistem menunjuk pada sehimpunan gagasan/ide. Sekumpulan 

gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan lainnya yang membentuk 

suatu kesatuan yang logic sebagai buah fikiran filsafat, agama 

ataupun pemerintahan tertentu. Misalnya: Sistem Teologi 

Agustinus, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Sistem 

Masyarakat Islam dan sebagainya.  

d) Sistem yang digunakan untuk menyebut suatu hipotetis atau 

teori, (yang dilawankan dengan praktik). Misalnya Pendidikan 

Sistemik. 

e) Sistem yang digunakan untuk menyebut cara atau metode, 

seperti: sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam 

pembelajaran, sistem anak angkat, dan lain sebagainya. 

f) Sistem digunakan untuk menunjuk pengertian skema (scheme) 

atau metode pengaturan organisasi. pola/metode pengaturan, 

pelaksanaan, pemerosesan, pengelompokan, pengkodofikasian 

juga include dalam makna sistem ini. Contohnya: sistem 

informasi manajemen. 

Dari berbagai penggunaan kata sistem tersebut, dapat dipahami 

bahwa sistem bukan hanya bermakana “cara” atau sekedar 

“metode”.  

 

b. Ciri-ciri Sistem dan Sistem Pendidikan 

Untuk mengenal sistem, terdapat beberapa ciri yang melekat 

padanya, ciri-ciri tersebut antara lain: 



1) Goal seeking; sistem mempunyai tujuan, karena itu setiap 

bagian sistem diarahkan untuk mencapai tujuan. 

2) Hierarchy; satu sistem terdiri dari sejumlah subsistem atau 

komponen. 

3) Differentiation; setiap subsistem atau komponen berbeda 

sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing. 

4) Interrelated and interdependence; setiap komponen 

pembentuk sistem saling berhubungan dan saling berkaitan 

satu sama lain. 

5) Suatu sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan 

utuh (wholisme). 

6) Setiap sistem berada dalam suatu lingkungan berupa supra 

sistem yang terdiri atas berbagai sistem yang secara 

keseluruhan membentuk suatu sistem yang besar. 

7) System boundaries; setiap sistem memiliki batas pemisah dari 

lingkungannya atau sistem yang lain. 

8) Sekalipun sistem memiliki batasan, tetapi ada sistem yang 

terbuka dan ada sistem yang tertutup. 

9) Transformasi7; untuk mencapai tujuan, sistem melakukan 

transformasi yaitu mengubah input menjadi output. 

10) Feed back and correction; untuk kelangsungan dan 

prestasinya, sistem melakukan fungsi kontrol melalui 

monitoring atau koreksi berdasarkan umpan balik. 
                                                                 

7 Karena sistem melakukan kegiatan transformasi atau proses, sehingga disebut juga 
dengan transformator atau processor. 



11) Equifinality; maksudnya adalah system dapat mewujudkan 

tujuan yang sama melalui tolak pijak yang berbeda.8 

 

Bila ditarik dalam konteks pendidikan, maka ciri-ciri tersebut 

adalah:  

1) Sistem mempunyai tujuan, karena itu berhasil tidaknya sebuah 

sistem bisa dilihat dari tercapai tidaknya tujuan pendidikan 

yang diharapkan. 

2) Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen atau unsur, 

bagian yang berupa: orang (person), orang-orang (people), 

benda (things), konsep dan ide (concept&idea). Misalnya guru, 

peserta didik/ siswa, metode, materi, fasilitas/media, mileu atau 

lingkungan serta tujuan/ evaluasi. 

3) Ada sistem pendidikan, bahkan bila sebuah sistem dipengaruhi 

oleh sistem yang lebih besar maka disebut supra sistem. Ini 

adalah konsekwensi logis dari sistem pendidikan yang 

merupakan open system (sistem terbuka) dan bukan closed 

system (sistem tertutup). 

4) Sistem mengandung “Kebulatan Keseluruhan” atau dikenal 

dengan konsep (wholism). Maksudnya adalah sistem sebagai 

suatu kesatuan keseluruhan yang bulat bukanlah sekedar 

kumpulan dari bagian-bagian, tetapi keseluruhan yang 

mengandung makna. Dalam konteks manusia misalnya, 
                                                                 

8 Din Wahyudin, dkk. Pengantar Pendidikan  (Jakarta: Universita Terbuka, 2002), 
62. 



manusia bukan sekedar kumpulan dari tulang belulang, 

gumpalan daging, otot syaraf dan sebagainya. Tetapi dalam 

kumpulannya itu tersimpul makna pribadi manusia dengan 

sederet atribut kemanusiannya. Begitu juga dengan pendidikan. 

Sistem pendidikan bukan hanya kumpulan orang/guru, siswa, 

pegawai, buku, meja, kapur dan sebagainya. Tetapi 

mencerminkan sebuah lembaga edukatif yang mencetak 

generasi tunas bangsa yang memiliki kesalehan ritual 

individual (hablun minallah), kesalehan sosiall (hablun 

minannas) serta kesalehan ekologis (hablun minal ‘alam).  

5) Karena sistem terdiri dari beberapa unsur, otomatis unsur yang 

satu dengan yang lain bisa dibedakan. Dalam dunia pendidikan 

kita bisa membedakan terdapat sumberdaya manusia 

pendidikan (human resources) baik itu tenaga edukatif (guru) 

maupun non edukatif/struktural (Pegawai TU) ataupun 

sumberdaya non-manusia/ sumberdaya material (non-

human/material resources), seperti metode, fasilitas, kurikulum 

dan sebagainya.  

6) Walaupun bisa dibedakan, unsur-unsur tersebut harus bersatu 

dan bekerjasama dalam mencapai tujuan, karena unsur-unsur 

sistem di atas hanya bisa dibedakan (distinguishable) tetapi 

tidak bisa dipisahkan (unseparable). 

 



3. Jenis-Jenis Sistem dan Sistem Pendidikan. 

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis sistem dalam berbagai 

sudut pandang yaitu:  

Pertama, bila dilihat dari segi hubungannya dengan lingkungan: 

a. Sistem terbuka, sistem yang menerima pengaruh dari 

lingkungan, contohnya sistem pendidikan. 

b. Sistem tertutup, sistem yang tidak menerima pengaruh dari 

lingkungan, tetapi sistem tertutup hampir tidak ada, sebab setiap 

sistem rata-rata terpengaruh oleh lingkungan yang mengitarinya. 

Kedua, bila dilihat dari asal-usulnya: 

a. Sistem alamiah, misalnya sistem cuaca yang ada secara alami. 

b. Sistem buatan atau man made system/sistem buatan manusia, 

seperti lembaga pendidikan. 

Ketiga, bila dilihat dari segi wujudnya: 

a. Sistem konseptual, sistem yang berupa ide, konsep atau 

gagasan. 

b. Sistem yang kongkrit/fisik, yaitu sistem yang berwujud nyata, 

sebagai lawan dari konsep. 

c. Sistem biologik seperti manusia (tubuh manusia). 

d. Sistem sosial, contohnya sekolah dan berbagai organisasi yang 

ada. 

Sedangkan Oong Komar menyebut jenis sistem terdiri dari supra 

sistem, peer system, open system dan closed system.9 Selanjutnya, bila 

                                                                 
9 Oong Komar, Pilsafat Pendidikan Non-Formal (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), 60. 



ditinjau dari jenis-jenis sistem di atas, maka sistem pendidikan termasuk 

dalam kategori (a) sistem sosial (bila dilihat dari wujudnya), (b) sistem 

buatan (man made system) bila dilihat dari asal-usulnya, dan sistem 

terbuka (open system) bila dilihat dari hubungan atau interaksinya 

dengan lingkungan.  

 

B. Pendidikan Sebagai Sistem Terbuka 

Sistem pendidikan termasuk dalam sistem yang terbuka karena 

sistem pendidikan terpengaruh oleh lingkungan sekitar di mana proses 

pendidikan itu terjadi. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan 

yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.10  

Sebagai sistem yang terbuka, pendidikan tidak mengisolasikan diri 

dari lingkungannya melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dan 

kerja sama. Lawan sistem terbuka adalah sistem tertutup, yang 

kebanyakan ada pada benda-benda elektronik misalnya jam tangan, 

kipas angin, komputer dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa tidak ada 

sistem yang terbuka atau tertutup 100%. Begitu pula intensitas 

keterbukaan dan ketertutupannya juga berbeda-beda. Kedua sistem 

tersebut bersifat kontinum.11 

Sistem pendidikan berada dalam supra sistem, yang dimaksud 

dengan supra sistem adalah masyarakat. Pendidikan berada dalam supra 

sistem karena dalam supra sistem tersebut (selain sistem pendidikan) 

                                                                 
10 UU SPN 2003 BAB III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4. 
11 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: PT. 

Asdi Mahasatya, 2004), 24. 



terdapat jenis sistem yang lain seperti sistem ekonomi, sistem politik 

ataupun sistem sosial.  

Pendidikan sebagai sistem terbuka juga menunjukkan bahwa sistem 

pendidikan mendapatkan input dari masyarakat dan memberikan 

hasilnya (out-put & outcome) pada masyarakat pula. Input pendidikan 

dalam pandangan sistem ada tiga yaitu: 

1. Input mentah (raw input), yaitu peserta didik atau siswa. 

2. Input berupa alat (instrumental input) seperti kurikulum, 

pendidik, guru, gedung, peralatan kegiatan belajar mengajar, 

metode dan lain-lain. 

3. Input lingkungan (environmental input) termasuk lingkungan 

sosial maupun lingkan alam, anggota keluarga, sosial budaya, 

ekonomi, kondisi daerah, cuaca dan lain sebagainya yang secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses 

pendidikan.12 

 

C. Komponen-Komponen Sistem Pendidikan 

Komponen, elemen (unsur-unsur) sistem pendidikan dapat dilihat 

dalam dua sudat pandang yaitu komponen mikro dan komponen makro. 

Komponen mikro sistem pendidikan berhubungan dengan komponen 

dalam proses belajar mengajar yang terdiri dari tujuan, pendidik/guru, 

peserta didik/siswa, metode, materi, fasilitas/ media, serta evaluasi 

sebagai feed back (umpan balik), dan ada juga yang menyebut unsur 
                                                                 

12 Din Wahyudin, dkk., Pengantar Pendidikan (Jakarta: Universita Terbuka, 2002), 
66. 



mileu/lingkungan13. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, atau ada 

tetapi masih minim, maka proses pendidikan akan berjalan pincang dan 

konsekwensinya tujuan pendidikanpun akan jauh dari harapan.  

Sedangkan komponen makro sistem pendidikan secara umum 

adalah input, proses dan out-put serta out-come. Dalam hal ini, P.H. 

Combs mengidentifikasi dua belas komponen pokok sistem pendidikan 

yaitu: 

1. Tujuan dan prioritas, mengarahkan kegiatan sistem. 

2. Anak didik/siswa. 

3. Pengelolaan, fungsinya merencanakan, mengkoordinasikan, 

mengarahkan dan menilai sistem.  

4. Struktur dan jadwal, mengatur waktu dan mengelompokkan anak 

didik berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. 

5. Isi/kurikulum, Bahan interaksi pendidik dan peserta didik. 

6. Pendidik/guru, berfungsi menyediakan bahan, menciptakan 

kondisi kondusif dalam PBM serta menyelengarakan PBM. 

7. Alat bantu belajar, memungkinkan PBM menarik, lengkap dan 

variatif. 

8. Fasilitas, sebagai tempat terselenggaranya pendidikan. 

9. Teknologi, mempermudah dan memperlancar proses pendidikan. 

10. Pengawasan mutu, upaya membentuk standar pendidikan. 

11. Penelitian, untuk mengembangkan penampilan dan kinerja 

sistem. 
                                                                 

13 Dalam sudut pandang yang lain, komponen sistem ini sering pula disebut dengan 
“alat-alat” pendidikan atau penopang proses belajar mengajar.  



12. Biaya, sebagai penunjuk efisiensi sistem.14 

 

Bagan I 

Komponen Sistem Pendidikan15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Dalam bentuk yang lebih luas, sistem pendidikan dapat dilihat dalam 

bagan di bawah ini: 

  

                                                                 
14 Din Wahyudin, dkk., Dalam Pengantar Pendidikan UT (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2002), 66.  
15 Oong Komar, Pilsafat Pendidikan Non-Formal (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), 60. 
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Dalam bagan di atas, terdapat istilah input-process-output-

outcome16. Istilah ini memang sudah lama dikenal, namun ada beberapa 

hal yang perlu digaris bawahi dari perjalanan/dinamika istilah-istilah 

tersebut sampai saat ini. Apalagi setelah berubahnya paradigma teaching 

menjadi paradigma learning dalam proses pembelajaran yaitu: 

1. Pola pikir input-output-oriented yang beranggapan bahwa: setiap 

input yang baik pasti menghasilkan output yang baik pula dan 

begitupula sebaliknya sudah dianggap tidak layak pakai (out of 

date). Karena banyak input (siswa) yang sebenarnya berbakat, 

                                                                 
16.Menurut Ibrahim Bafadal, Output dan outcome berbeda, karena out-put sebatas 

pada lulusan (alumni/alumnus) dari lembaga pendidikan, sedangkan outcome lebih 
mengarah pada tanggung jawab dari segenap proses pendidikan yang dijalani setelah 
terjun di masyarakat, Total Quality Management (TQM) (Malang: PPS UIN Malang, 
2003), 72. 
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berpotensi tetapi menjadi output yang tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Sementara banyak bukti bahwa input (siswa) 

yang pada awalnya biasa-biasa saja tapi tumbuh berkembang 

menjadi output luar biasa. Mengapa? Karena proses (serta 

penunjang proses) yang baik. Contohnya adalah: ketika siswa 

tidak lulus ujian, biasanya disuruh ujian ulang, semestinya harus 

didahului oleh analisis proses “mengapa siswa tidak lulus”.  

2. Pola pikir sistem yang pertama diganti dengan process-oriented–

system. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun inputnya itu 

beragam (pintar, cerdas, ataupun telat dalam belajar) tetapi 

dengan proses yang baik, kemungkinan besar dia akan menjadi 

output bahkan outcome yang memuaskan baik bagi guru yang 

mendidik ataupun siswa sebagai peserta didik. Karena itu, proses 

pendidikan (beserta penopang lancar nya proses) dipandang amat 

penting seperti dalam contoh pada poin 1 (satu) di atas. 

3. Berkaitan dengan istilah process di atas, dulu, siswa seringkali 

dipahami sebagai seorang yang diproses (obyek) dan guru adalah 

pihak yang akan memproses siswa (subyek). Sekarang guru dan 

siswa dipahami sebagai komponen yang menjadi subyek 

pendidikan. Guru dalam proses belajar mengajar (learning 

teaching process) melakukan interaksi edukatif.17 

                                                                 
17 Dalam Istilah Paulo Preire dikenal dengan Banking Concept of Education atau 

Sistem Pendidikan gaya Bank. Dimana siswa dianggap sebagai “celengan” yang diisi 
oleh guru semau maunya dan sekehendaknya. Pendapat ini memang terlalu bombastis, 
karena yang dinginkan guru pada hakikatnya adalah mendidik siswa agar bisa dan 
mampu sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun perkembangan siswa siswi tidak 



4. Output dan outcome sepintas bermakna sama tetapi sebenarnya 

berbeda. Contoh sederhananya adalah jika siswa SMK Jurusan 

Mesin menjadi input sampai menjadi output dan mendapatkan 

ijazah SMK sekolah tersebut. Apakah selanjutnya ia bisa menjadi 

seorang alumnus yang bertanggung jawab terhadap jurusannya, 

kreatif, aktif dan melakukan banyak hal terkait dengan 

jurusannya tadi? Bukankah dia telah banyak belajar teori mesin 

sampai berhak mendapatkan ijazah karena semua materi telah 

lulus ujian?. Jawabannya belum tentu dia menjadi outcome yang 

baik. Contoh lainnya adalah mahasiswa (input) di perguruan 

tinggi jurusan ekonomi akan menjadi output dan bergelar sarjana 

ekonomi (SE), tapi mampukah dia berkreatifitas di bidang 

ekonomi dengan segudang materi ekonomi yang sudah ludes 

dipelajari?. Ataukah materi-materi tersebut sebatas isqotu al-

ijabati (menggugurkan kewajiban) untuk memenuhi target Studi 

Kredit Semester (SKS)? Jadi dari dua contoh tadi, outcome lebih 

mengarah pada tanggung jawab seseorang terhadap proses yang 

pernah dia jalani. Di sini terlihat bahwa, ijazah/gelar boleh sama, 

tetapi ilmu dan penerapan ilmu masing-masing individu pasti 

berbeda.  

5. Berkaitan dengan point 4 (empat) di atas, dalam pendidikan 

terdapat dua jenis standar pendidikan yaitu standar akademis 

                                                                                                                                                              
melulu harus didikte dan atas instruksi guru. Sebab ada kalanya seorang siswa harus 
aktif mengembangkan diri, berdasarkan potensi diri yang lebih dia sadari dibawah 
bimbingan sang Guru.  



(academical contents standards) dan standar kompetensi 

(performance standards).18 Standar akademis merefleksikan 

pengetahuan dan keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang 

harus dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan standar 

kompetensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan 

yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya. Dengan 

demikian, standar akademis bisa sama untuk seluruh peserta 

didik tetapi standar kompetensi bisa berbeda. Dengan bahasa 

yang lebih sederhana dikatakan bahwa jika output adalah hasil 

maka outcome adalah dampak. 

6. Evaluasi; evaluasi dalam pendekatan sistem ditujukan pada dua 

hal, yaitu: 

a. Evaluasi terhadap hasil yaitu apa yang telah diperoleh oleh 

peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. 

b. Evaluasi terhadap proses, yaitu evaluasi ditujukan kepada 

unsur-unsur yang terlibat dalam proses baik guru, metode 

ataupun program pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
 

Untuk memudahkan pemahaman tentang system dengan unsur 

input, proses, output serta outcome di atas, jawaban dari beberapa 

pertanyaan di bawah ini diharapkan bisa membantu. 

                                                                 
18 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, konsep, Karakteristik dan 

Implementasi (Bandung: Rosda Karya, 2004), 24. 



1) Apakah unsur-unsur sistem pendidikan?: pendidik, guru, peserta 

didik, siswa, motode, materi, fasilitas/media serta mileu atau 

lingkungan serta tujuan/ evaluasi. 

2) Apakah tujuan sistem pendidikan? Tercapainya tujuan pendidikan/ 

pembelajaran yang telah direncanakan. Seperti dalam taksonomi 

Bloom, terdapat tujuan cognitive/head, affective/heart dan 

psikomotorik/ hand. 

3) Bagaimana proses sistem dalam mencapai tujuan pendidikan? 

Seluruh unsur, komponen bekerjasama, bersatu dan saling 

berkaitan. Ibarat mata rantai yang terdiri dari beberapa bagian 

tetapi saling berkaitan dalam memutar roda sehingga tujuan dari 

pengendara tercapai. 

4) Apa saja yang diproses dalam sistem pendidikan? Lembaga 

pendidikan berbeda dengan pabrik yang memproses barang mati 

(bahan mentah) menjadi bahan jadi. Yang diproses bersifat pasif. 

Berbeda dengan lembaga pendidikan yang walaupun memproses 

input menjadi output atau outcome, tetapi input (siswa) ikut 

terlibat (aktif) dalam proses tersebut. 

5) Apakah ukuran keberhasilan sebuah sistem pendidikan? Karena 

orientasi akhir dari sistem adalah tercapainya tujuan maka tercapai 

tidaknya tujuan pendidikan yang telah direncanakan menjadi salah 

satu parameter keberhasilan sistem. Jika yang dituju adalah 

keseimbangan (balance) antara IMTAQ dan IPTEK atau 

tercapainya secara simultan tujuan kognitif, afektif maupun 



psikomotorik, maka dari proses evaluasi yang dilakukan, dapat 

ditentukan pencapaian dari tujuan tersebut. 

 

D. Urgensi Pendekatan Sistem (System Approach) Dalam 

Pendidikan 

Secara umum, istilah sistem dapat dilihat dalam dua sisi yaitu; 

pertama, sistem sebagai wujud entitas (entity) atau benda dan kedua 

sistem sebagai metode atau cara. Dari pandangan yang kedua ini, 

selanjutnya lahir istilah pendekatan sistem (system approach). 

Pendekatan sistem merupakan salah satu bentuk pendekatan ilmiah 

(scientific approach) dalam memecahkan masalah.  

Pendekatan sistem (system approach) adalah pendekatan yang 

melihat sesuatu secara menyeluruh berdasarkan komponen/elemen atau 

unsur-unsur yang ada. Hal ini bisa dibedakan dengan pendekatan parsial 

(partial approach) yang melihat sesuatu hanya dari salah satu bagian 

dari komponen/elemen atau unsur yang ada. Oleh karena itu, konsep 

pendidikan harus integral dan jangan parsial. Daoed Josoef dalam 

bukunya yang berjudul “Aku dan Dia” menyebutkan ada 8 (delapan) 

kondisi dasar yang menentukan kualitas pendidikan yaitu: fokus 

pendidikan, tujuan pendidikan, kualitas tenaga pengajar, metode 

mengajar, kurikulum, lingkungan kondisional sekolah, alat-alat 

pengajaran termasuk buku teks di dalamnya serta penghargaan terhadap 

guru.19 Apa yang dikemukakan oleh Daoed yusuf di atas sebenarnya 

                                                                 
19 Harian Kompas, Minggu 11 Juli 2008, 18.  



adalah upaya untuk melihat persoalan pendidikan secara komprehensif 

dan utuh serta tidak parsial.  

Dalam konteks pendidikan, pendekatan sistem ini berguna sebagai 

langkah corrective-curatif (untuk meluruskan/memperbaiki), sebagai 

langkah creative-construktif (kreatif, membangun dalam mencapai 

tujuan) ataupun preventive-antisipatif (mencegah, mengantisipasi hal-

hal yang menghadang tercapainya tujuan).  

Pertama, sebagai langkah corrective dan curative. Maksudnya 

adalah, pendekatan sistem akan membantu dalam mengoreksi serta 

meluruskan persoalan pendidikan yang dihadapi dengan melihat seluruh 

komponen pendidikan. Langkah ini bisa dilakukan dalam hal evaluasi. 

Misalnya dalam proses evaluasi pendidikan, diketahui bahwa rata-rata 

siswa mendapat nilai dibawah 5 (lima) dalam ujian negara untuk 

pelajaran matematika.  

1. Jika menggunakan pendekatan parsial, maka yang bermasalah 

adalah siswanya saja (karena dinilai tidak berbakat dan tidak 

berminat dalam bidang ilmu eksakta ini), atau gurunya saja, karena 

bisa jadi siswa-siswinya termasuk siswa-siswi yang cerdas, tetapi 

gurunya kurang pandai mengajar sehingga siswa-siswipun menjadi 

kesulitan memahami materi yang memang dikenal sulit bagi 

beberapa siswa/siswi dan sebagainya. 

2. Jika menggunakan pendekatan sistem, maka persoalan siswa yang 

mempeoleh nilai rata-rata dibawah lima (5) tersebut bisa dianalisis 

dari unsur-unsur sistem yang ada. Misalnya: Pertama, mungkin 



gurunya yang kurang menguasai materi (unsur guru), Kedua, guru 

sebenarnya sangat ahli dalam ilmu matematika tetapi karena 

persoalan cara penyampaian materi yang terlalu monoton, 

sehingga siswa merasa bosan setiap kali belajar matematika (unsur 

metode), Ketiga, mungkin siswanya berbakat dan berminat dalam 

ilmu eksakta ini, tetapi karena buku penunjang/tambahan yang 

kurang, sehingga berdampak pada kemampuan siswa dalam 

menambah referensi pengetahuannya (unsur fasilitas), Keempat, 

bisa jadi nilai rendah tersebut karena memang siswanya yang 

bermasalah, sehingga memerlukan bimbingan serius, sebab guru 

sudah maksimal melaksanakan proses pembelajaran, tetapi 

hasilnya tetap seperti itu (aspek siswa). 

3. Dengan demikian, jika terjadi nilai di bawah rata-rata, maka bukan 

hanya ujian ulang (remedial) yang diusahakan, tetapi bagaimana 

belajar yang lebih baik sebagai bahan introspeksi bagi siswa 

ataupun guru yang perlu dilakukan sebagai langkah curative. 

Kedua, pendekatan sistem sebagai langkah creative-constructive. 

Maksudnya adalah pendekatan sistem digunakan sebagai tolak pijak 

(starting point) serta pertimbangan (considerance) dalam mencapai 

tujuan dari proses pembelajaran yang diterapkan. Hal ini dilakukan 

dengan berbagai langkah kreatif yang membangun (konstruktif) dengan 

melibatkan seluruh unsur sistem yang ada tanpa pengecualian. Misalnya 

tentang upaya mengoptimalkan pengetahuan serta prilaku agamis di 

kalangan siswa melalui program IMTAQ di sekolah. 



1. Apakah guru sudah mempersiapkan materi yang digunakan 

sebagai bahan interaksi guru-siswa dalam proses belajar mengajar. 

2. Apakah guru sudah lebih dahulu memiliki kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik sebelum mengharapkan tujuan tersebut 

tercapai dalam diri siswa. 

3. Apakah siswa sudah dikondisikan agar mereka bukan hanya 

menjadikan IMTAQ sebagai program sekolah yang harus diikuti 

karena kewajiban, tetapi diikuti karena disadari sebagai kebutuhan 

pokok. 

4. Sudah siapkah metode yang akan digunakan? Mampukah guru 

menerapkan metode yang attraktif dan edukatif (menarik dan 

mendidik). 

5. Adakah fasilitas penunjang yang akan digunakan untuk efektifnya 

program yang sedang atau akan dilaksanakan. 

6. Apakah tujuan pengembangan IMTAQ sudah ditentukan standar 

kompetensi atau indikatornya sehingga mudah dievaluasi. 

7. Apakah bentuk evaluasi yang digunakan terkait dengan program 

yang sedang atau akan dilaksanakan? Bagaimana menyelaraskan 

evaluasi kognitif, afektif dan psikomotorik? dan seterusnya. 

Evaluasi bukan hanya ditujukan terhadap hasil pembelajaran 

(result of learning) tetapi juga terhadap proses (learning process). 

Ketiga, pendekatan sistem sebagai preventive- antisipatif. 

Maksudnya adalah pendekatan sistem digunakan untuk mencegah atau 

mengantisipasi hal-hal yang menghadang atau menghambat tercapainya 



tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran adalah untuk 

membentuk kepribadian siswa melaui pendidikan yang mengarah pada 

otak (head/ cognitive), hati (heart/ affective) serta perbuatan (hand/ 

psycomotoric). 

1. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap persoalan penanaman 

nilai atau prilaku positif di kalangan siswa. 

2. Apakah guru agamanya saja ataukah semua guru tanpa terkecuali, 

Bukankah persoalan nilai itu tanggung jawab semua materi dan 

semua guru. 

3. Ketika pelajaran agama menganjurkan akhlakul karimah (ahlak 

terpuji) seperti jangan berkata kotor, lalu guru Bahasa Indonesia 

mentradisikan “tutur kata” yang baik dan sopan, serta guru PPKN 

menganjurkan untuk selalu “ramah”, “setia kawan” dalam hidup 

berbangsa dan bernegara, Bukankah hal ini menunjukkan bahwa 

persoalan nilai adalah tanggung jawab semua materi dan bukan 

hanya materi keagamaan dan guru agama saja. 

4. Oleh karena itu, dalam rangka mendidik kader yang memiliki 

karakter kepribadian yang terpuji, semestinya harus melibatkan 

semua guru, semua materi dengan metode yang dipakai 

berdasarkan materi yang diajarkan oleh guru-guru tersebut. 

Dari contoh di atas, tampak bahwa pendekatan sistem membuat 

persoalan pendidikan dilihat secara komprehensif karena melihat 

persoalan dari berbagai aspek (komponen/unsur sistem) baik dalam 

upaya untuk membentuk atau meningkatkan program yang sudah ada 



ataupun untuk mengatasi (problem solving ) terhadap masalah yang 

tengah dihadapi 

 

E. Supra Sistem, Sistem dan Sub-sistem Pendidikan  

Sebelum melanjutkan bahasan ini, terlebih dahulu dijelaskan 

beberapa hal penting berkaitan dengan konsep supra sistem, sistem dan 

sub-sistem pendidikan. 

1. Istilah supra sistem mengacu kepada sistem yang lebih luas atau 

supra sistem juga bisa berupa lingkungan sosial.  

2. Masyarakat dianggap supra sistem pendidikan, karena walaupun 

berada di luar sistem pendidikan, tetapi mempengaruhi sistem 

pendidikan.  

3. Sesuatu yang dianggap sebagai supra sistem pendidikan, tidak 

mesti berwujud sistem pendidikan, tetapi bisa berwujud sistem 

yang lain seperti sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial-

budaya yang ada di masyarakat. Jadi, penggunaan kata 

“pendidikan” dalam kata “supra-sistem”, karena pengaruh supra 

sistem terhadap sistem pendidikan.  

4. Sedangkan, istilah sistem pendidikan dan sub-sistem pendidikan 

merupakan perwujudan dari salah satu ciri dari sistem yaitu 

hierarchy. Maksud dari hierarchy adalah sebuah sistem terdiri dari 

sejumlah subsistem atau komponen, selanjutnya, subsistem 

mempunyai sub-sub sistem dan begitu seterusnya. Jika sistem 

pendidikan nasional disebut sebagai sistem pendidikan makro, 



maka sistem pendidikan yang berjalan di sekolah bisa disebut 

sebagai sistem pendidikan mikro. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan ataupun 

subsistem pendidikan berada dalam supra sistem. Karena berada dalam 

supra sistem, konsekwensinya adalah supra sistem mempengaruhi sistem 

atau subsistem pendidikan. 

Sisi lain yang membuat supra sistem mempengaruhi sistem 

pendidikan adalah karena sistem memerlukan input baik yang bersifat 

raw input, instrumental atau environmental input dari supra sistem. 

Keberadaan input yang berasal dari supra sistem (berbagai sistem-sistem 

lain seperti sistem ekonomi, politik ataupun sosial) serta masyarakat 

yang membentuk supra sistem inilah yang mempengaruhi pelaksanaan 

sistem pendidikan. Baik sistem pendidikan nasional ataupun subsistem 

pendidikan nasional (sekolah/madrasah).  

Penyelanggaran proses pendidikan dan pembelajaran di sebuah 

sekolah yang sistemnya secara mikro terdiri dari guru, peserta didik, 

metode, materi, fasilitas, tujuan, lingkungan dan evaluasi, amat 

dipengaruhi oleh sistem secara makro ataupun oleh supra sistem yang 

ada. Misalnya kebijakan pemerintah, perhatian masyarakat terhadap 

kontinyuitas positif lembaga pendidikan ataupun lingkungan baik 

lingkungan geografis maupun lingkungan sosial di mana sekolah 

tersebut berada.  

Di antara contoh kebijakan sistem makro yang mempengaruhi 

penyelenggaraan sistem mikro pendidikan (di sekolah) adalah kebijakan 



otonomi pendidikan/ sekolah, anggaran pendidikan apakah lebih dari 

atau kurang dari 20%, kebijakan pendidikan gratis, kebijakan nasional 

evaluasi (standar UN) pendidikan dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah kebijakan sertifikasi guru, bukankah ada hubungan positif antara 

kualitas guru, kesejahteraan guru dengan kinerja guru sebagai pahlawan 

tanpa tanda jasa?. Sedangkan di antara supra sistem yang mempengaruhi 

sistem pendidikan adalah sistem-sistem lain di luar sistem pendidikan 

seperti sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya serta lingkungan 

sekitar lembaga pendidikan baik itu lingkungan fisik geografis ataupun 

lingkungan sosial .  

Persoalan selanjutnya adalah mengapa sebuah kebijakan (policy) 

dalam sistem pendidikan nasional berpengaruh terhadap sistem 

pendidikan di sekolah/madrasah?. Salah satu alasannya adalah karena 

sistem pendidikan di sekolah atau madrasah adalah pengejewantahan 

(application) dari sistem pendidikan nasional. Misalnya, ketika 

kebijakan pemerintah menetapkan standar lulus ujian di atas 5,25, tentu 

memberikan dampak berbeda terhadap penyelenggaraan sistem 

pendidikan di sekolah. Kebijakan yang dianggap terlalu tinggi bagi 

sebagian bahkan rata-rata sekolah tersebut membuat: 

a. Para kepala sekolah, guru bidang studi melakukan trobosan-

trobosan baik yang pantas maupun yang tidak pantas ditiru 

seperti “kecurangan berjama’ah” dalam Ujian Negara ataupun 

yang disebut dengan “kecurangan sistemik”. 



b. Banyak guru yang hanya memgfokuskan pada materi ujian 

Negara pada bulan-bulan menjelang Ujian Negara sehingga 

memposisikan materi yang tidak di UN kan seperti anak tiri 

(step child).  

c. Materi pelajaran Agama yang diajarkan di setiap sekolah baik 

itu sekolah umum ataupun yang berciri khas agama Islam 

menjadi materi anak tiri karena kemungkinan anggapan bahwa 

walaupun nilai teori dan praktik pelajaran agama mendapat nilai 

10 (sepuluh), tetapi jika nilai materi yang di UN kan mendapat 

rata-rata dibawah standar, maka otomatis tidak lulus. 

d. Lembaga pendidikan/sekolah selanjutnya menjadi “tempat 

ujian” bukan untuk belajar, sekolah lebih ditakuti karena faktor 

lulus dan tidak lulus dari pada ditakuti karena kemampuan 

menjadi individu yang bermoral dan berakhlak mulia. 

Berkaitan dengan hal di atas, Winarno Surakhmad mengatakan, 

ujian negara memang bagus, tetapi ujian negara (UN) ibarat meteran, 

tapi yang diukur ukurannya berbeda-beda. Ketika sekolah kondisi guru, 

fasilitasnya berbeda-beda, tidak mungkin kita mengharapkan penerapan 

satu ukuran. Satu ukuran untuk situasi beragam itu tidak benar, tandas 

Winarno20. Jika kita merujuk kepada pembukaan UUD 1945 yang 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan berbudi pekerti luhur, 

apakah manusia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur terwakili oleh 
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materi-materi UN seperti Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris?. 

Selanjutnya, kebijakan pendidikan gratis juga melahirkan beberapa 

interpretasi yang selanjutnya berpengaruh terhadap proses pendidikan 

yang dijalankan disekolah di antaranya adalah: apakah gratis untuk 

semua ataukah untuk sebagian siswa? Apa saja yang digratiskan? 

Bukankah yang mahal itu biasanya berkualitas? Bukankah yang gratis 

itu biasanya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa? Jika memang 

gratis untuk SPP dan Pembangunan Sekolah, apakah sekolah -khususnya 

sekolah swasta- akan berdiam diri atau membiarkan sesuatu yang gratis 

itu gratis tetapi mengganti “nama” yang gratis itu menjadi bentuk lain 

menjadi iuran yang perlu dibayar? 

Berdasarkan hubungan antara subsistem pendidikan dengan sistem 

pendidikan ataupun supra sistem di atas, andaikan ada yang salah atau 

kurang sempurna dalam proses pendidikan, kesalahan tersebut tidak 

selamanya dialamatkan pada sekolah-sekolah yang ada. Karena 

berdasarkan apa yang penulis paparkan di atas, ada beberapa hal yang 

dijadikan inti yakni: 

1. Supra system dan sistem pendidikan mempengaruhi subsistem 

pendidikan 

2. Supra sistem dan sistem pendidikan (makro) seharusnya 

mendukung subsistem pendidikan (mikro) 

3. Kenyataan yang terjadi (problem), banyak kebijakan pemerintah 

(dalam kebijakan sistem pendidikan nasional) yang terkesan 



paradoks dimana generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia 

jadi visi misi pendidikan (kesimbangan IMTAQ dan IPTEK), 

tetapi dalam evaluasi hanya otak yang dominan dijadikan bahan 

evaluasi. Sebagai sebuah sistem, sekolah atau lembaga 

pendidikan hanya mengikuti kebijakan tersebut, karena itu 

adalah policy yang harus diikuti. 

 



Bab III 

MATERI PEMBELAJARAN PAI 
 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya 

“pengajaran” adalah upaya untuk membelajarkan siswa.1 Oemar 

Hamalik menuturkan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.2 

Pembelajaran yang efektif menurut M. Sobry Sutikno adalah suatu 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar 

dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran 

sesuai dengan harapan.3  

Pembelajaran menurut Sholih Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul 

Majid dalam kitabnya “At-Tarbiyah wa Turuku al-Tadris” adalah: 

“Adapun pembelajaran itu terbatas pada pengetahuan yangdisampaikan 
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Agama Islam Di Sekolah  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 183. 
2 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 57. 
3 M. Sobry Sutikno, Pembelajaran Efektif: Apa dan bagaimana mengupayakannya?  
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dari seorang guru kepada murid, pengetahuan itu tidakakan menjadi 

suatu kekuatan pengetahuan akan menjadi kekuatanketika diwujudkan 

dalam bentuk perbuatan dan diamalkan dalamkehidupannya”. 

Dalam buku Educational Psychology dinyatakan bahwa learning is 

an active process that needs to be stimulated and guided toward 

desirable outcomes.4 (Pembelajaran adalah proses aktif yang 

membutuhkan rangsangan dan tuntunan untuk menghasilkan hasil yang 

diharapkan). Pada dasarnya pembelajaran merupakan interaksi antara 

guru dan peserta didik, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik. Proses pembelajaran harus diupayakan dan selalu terikat 

dengan tujuan (goal based).  

Oleh karenanya, segala interaksi, metode dan kondisi pembelajaran 

harus direncanakan dan mengacu pada tujuan pembelajaranyang 

dikehendaki. Menurut E. Mulyasa bahwa proses pembelajaran pada 

hakekatnya merupakan proses interaksi para peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang baik dalam 

pembelajaran. Tugas seorang guru yang utama adalah mengkondisikan 

lingkungan agar menunjang perubahan perilaku peserta didik.5  

Menurut Mukhtar, pembelajaran PAI adalah suatu proses yang 

bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. 

Pembelajaran ini akan lebih membantu dalam memaksimalkan 

kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati kehidupan, serta 
                                                                 

4 Lester D. Crow and Alice Crow, Educational Psychology (New York: American 
Book Company, 1958), 225. 

5 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2004), 100. 



kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap 

lingkungan.6  

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 mempengaruhi 

pilihan, putusan dan pengembangan kehidupan peserta didik. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI yaitu :7 

a. 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. 

b. Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti 

dibimbing, diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama 

Islam. 

c. Pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara sadar 

terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama 

Islam.  

d. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam 

peserta didik. Pembelajaran terkait dengan bagaimana 

membelajarkan siswa atau bagaimana membuat siswa dapat belajar 

dengan mudah dan dorongan oleh kemauannya sendiri untuk 
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mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai 

kebutuhan peserta didik. 

Oleh karena itu pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai 

yang terkandung dalam kurikulum dengan menganalisa tujuan 

pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi pendidikan agama yang 

terkandung dalam kurikulum. Selanjutnya dilakukan kegiatan untuk 

memilih, menetapkan dan mengembangkan cara-cara (strategi 

pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada agar kurikulum dapat 

diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehingga belajar terwujud 

dalam peserta didik.8  

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru 

dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai 

dengan rencana yang telah diprogramkan,9 dalam hal ini adalah tujuan 

Pendidikan Agama Islam. Ini dikarenakan PAI bukan hanya 

mengajarkan pengetahuan tentang agama Islam, tetapi juga untuk 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (membangun etika sosial).  

Adapun pengertian pendidikan agama Islam adalah usaha secara 

sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup 

sesuai dengan ajaran Islam.10 Senada dengan itu Ahmad Tafsir 

memberikan istilah pendidikan agama Islam sebagai suatu bidang studi 

mata pelajaran sebenarnya kurang tepat, karena bila dihubungkan 
                                                                 

8 Muhaimin, et.al , Op. Cit., 145. 
9 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK , Cet. 1 

(Bandung: Rosdakarya, 2004), 117. 
10 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama  (Solo: Ramadhani, 1993), 27. 



dengan kalimat mengajarkan pendidikan agama Islam kalimat 

tersebutbisa dipahami. Mengajarkan kegiatan pendidikan agama Islam, 

padahal maksud kalimat di atas adalah mengajarkan agama Islam.11  

Namun demikian kalau penggunaan istilah agama Islam (PAI) 

dimaksudkan agar lewat mata pelajaran pendidikan agama Islam akan 

terjadi kegiatan pendidikan agama yang arahnya pada pembentukan 

pribadi muslim yang taat, maka istilah pendidikan agama Islam 

merupakan pengajaran agama dan alat untuk mencapai pendidikan 

agama.12 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengertian pembelajaran 

agama Islam adalah proses pendidikan yang memfokuskan untuk 

mempelajari agama Islam sehingga siswa menguasai tiga aspek (afektif, 

kognitif dan psikomotorik) yang berkaitan dengan masalah Islam. 

Karena pembelajaran agama Islam merupakan suatu upaya untuk 

membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, 

mau belajar dan tertarik untuk mengetahui bagaimana cara beragama 

yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan.13  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran PAI yaitu proses pendidikan yang memfokuskan 

untuk mempelajari agama Islam sehingga siswa menguasai tiga aspek 

(afektif, kognitif dan psikomotorik) yang berkaitan dengan segala 

peristiwa yang berhubungan dengan ajaran Islam. 
                                                                 

11 Ahmad Tafsir, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Cet. IV (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1998), 8. 

12 Zuhairini, Op. Cit., 28. 
13 Muhaimin, Op.Cit., 183. 



 

2. Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup usaha 

mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan hubungan antara 

manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia, manusia 

dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia terhadap makhluk lain 

dan lingkungannya. Hal ini dimaksudkan agar segala hubungan dan 

aktivitas manusia sesuai dengan syariat Islam.14  

Ruang lingkup materi PAI meliputi lima unsur pokok yaitu Al-

Qur’an, keimanan, akhlak, fiqh, dan bimbingan ibadah, serta 

tarikh/sejarah yang lebih menekankan pada perkembangan ajaran agama, 

ilmu pengetahuan, dan kebudayan.15  

Menurut Ramayulis dalam Majid dan Andayani, ruang lingkup 

pengajaran pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan antara: 

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT. 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia. 

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain di lingkungannya.16 

 

                                                                 
14 Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Standar 

Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP & MTs (Jakarta: Balitbang 
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15 Abdul Majid dan Dian Andayani, Op. Cit., 79. 
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B. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pendekatan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) 

Pendekatan dapat diartikan sebagai orientasi atas cara memandang 

terhadap sesuatu. Pendekatan yang berbeda tentu akan berdampak pada 

pengambilan langkah-langkah yang berbeda pula. Ada berbagai 

pendekatan pembelajaran yang ditawarkan oleh para akademisi dan 

pakar pendidikan.  

Mulyasa menawarkan tujuh pendekatan dalam pembelajaran PAI 

yang pendekatan-pendekatan tersebut meliputi: 

a. Pendekatan Pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan untuk 

membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam 

yang terkandung dalam ajaran Islam dan budaya bangsa dalam 

menghadapi masalah kehidupan. 

b. Pendekatan Rasional, yaitu usaha memberikan peranan pada rasio 

(akal) peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai 

bahan ajar dan standar materi serta kaitannya dengan perilaku yang 

baik dan buruk dalam kehidupan. 

c. Pendekatan Emosional, yaitu upaya menggugah perasaan (emosi) 

peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam dan budaya bangsa. 

d. Pendekatan Fungsional, yaitu menyajikan bentuk standar materi 

(Al-Qur’an, Keimanan, Akhlak, Fiqh, Ibadah dan Tarikh) yang 



memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan 

sehari-haridalam arti luas. 

e. Pendekatan Keteladanan, yaitu pembelajaran yang menempatkan 

figure guru agama dan nonagama serta petugas sekolah lainnya 

maupun orang tua peserta didik, sebagai cerminan 

m.anusiaberkepribadian agama.17 

 

2. Materi-Materi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) 

Materi merupakan bahan yang akan disampaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Menurut Nasution pelajaran terdapat tiga sumber yaitu 

masyarakat dan kebudayaannya. 

Materi adalah menyangkut apa yang harus diberikan kepada peserta 

didik dalam suatu pembelajaran. Materi bukanlah merupakan tujuan dari 

pembelajaran tersebut tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau 

dapat dikatakan bahwa materi atau bahan ini berfungsi memberi isi dan 

makna terhadap tujuan pembelajaran. Sedangkan materi pembelajaran 

adalah jabaran dari kompetensi yang berisi tentang materi yang akan 

diajarkan atau bahan ajar.  

Materi pembelajaran atau materi pokok Pendidikan Agama Islam 

(PAI) diklasifikasikan menjadi lima aspek kajian, yaitu : 

a. Aspek Al-Qur’an/Hadits, yang menjelaskan beberapa ayat dalam 

Al-Qur’an dan sekaligus juga menjelaskan beberapa hukum 
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bacaannya yang terkait dengan bidang ilmu Tajwid dan juga 

menjelaskan beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW. 

b. Aspek keimanan atau aqidah Islam, yang menjelaskan berbagai 

konsep keimanan yang meliputi enam rukun iman dan lima 

rukun Islam. 

c. Aspek akhlak, yang menjelaskan berbagai sifat terpuji yang 

harus diikuti dan sifat-sifat tercela yang harus dijauhi. 

d. Aspek hukum Islam atau syari’ah Islam, yang menjelaskan 

berbagai konsep keagamaan yang terkait dengan masalah ibadah 

dan mu’amalah. 

e. Aspek tarikh Islam, yang menjelaskan sejarah perkembangan 

(peradaban) Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk 

diterapkan di masa sekarang.18  
 

Demikian bahan (materi) pembelajaran agama Islam mencakup 

kelima aspek di atas. Bahan pelajaran dalam pembelajaran agama Islam 

meliputi apa saja yang mendukung dan menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).  

Bahan atau materi pembelajaran yang diajarkan harus yang 

termudah dahulu sehingga anak mudah memahaminya. Agar penjabaran 

dan penyesuaian kemampuan dasar tidak meluas dan melebar, maka 

perlu diperhatikan kriteria untuk menyeleksi materi yang akan 

dijabarkan. Kriteria tersebut antara lain: 
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a. Sahih (valid) 

b. Tingkat kepentingan 

c. Kebermanfaatan 

d. Layak dipelajari, dan 

e. Menarik minat.19 

 

3. Evaluasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Evaluasi pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan untuk 

menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dibidang pendidikan agama 

Islam.20 Evaluasi adalah alat untuk mengukur sampai di mana 

kemampuan penguasaan siswa terhadap pelajaran yang telah diberikan. 

Sesuai dengan fungsi dan tujuannya evaluasi terhadap siswa di 

sekolah, digolongkan atas 4 macam, yaitu:21  

a. Evaluasi formatif  

Yaitu evaluasi hasil belajar pada akhir setiap satuan pelajaran. 

Evaluasi ini untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai 

dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan 

mengadakan remedial program siswa. 

b. Evaluasi sumatif 

Adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang, yaitu nevaluasi 

hasil belajar pada akhir catur wulan akhir tahun ajaran dari 
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keseluruhan program. Evaluasi ini untuk menentukan angka 

kemajuan hasil belajar lebih lanjut untuk menentukan kenaikan 

kelas atau kelulusan sebagai laporan kepada orang tua. 

c. Evaluasi placement (penempatan) 

Yaitu evaluasi untuk menempatkan murid dalam situasi belajar 

mengajar yang tepat atau program pendidikan yang sesuai 

dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. 

d. Evaluasi diagnostik  

Untuk mengenal latar belakang siswa yang mengalami kesulitan 

belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memecahkan kesulitan belajar yang dialami. 

Sesuai dengan jenisnya, evaluasi PAI dapat dibagi menjadi 3 

macam: 

a. Evaluasi harian 

Yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan sehari-hari baik 

diberitahukan lebih dahulu atau tidak. 

b. Ulangan umum  

Yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir catur wulan 

atau semester. 

c. Evaluasi pada akhir tahun ajaran terhadap murid tingkat akhir 

Dalam melaksanakan evaluasi pendidikan agama ada dua macam 

cara yang dapat ditempuh:  

a. Kuantitif, yaitu hasil evaluasi yang diberikan dalam bentuk 

angka, misalnya: 6, 7, 65, 70, 75 dan seterusnya. 



b. Kualitatif, yaitu hasil evaluasi yang diberikan dalam bentuk 

pernyataan verbal, misalnya baik, cukup, kurang dan 

sebagainya.22 

Evaluasi yang dilakukan dalam Pembelajaran PAI yaitu meliputi 

evaluasi harian, ulangan umum, dan evaluasi akhir dengan hasil 

kualitatif dan kuantitatif.  

 

C. Pengembangan Bahan Ajar Materi Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar materi pembelajaran atau 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 foto kopi latihan soal. Bahan juga bisa 

berupa koran, paket makanan, foto, perbincangan langsung 

denganmendatangkan penutur asli, instruksi-instruksi yang diberikan 

oleh guru, tugas tertulis atau kartu atau juga diskusi antar siswa. 

Materi pembelajaran (instructional materials) dalam konteks 

Indonesia kini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dikembangkan berdasarkan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi 

Lulusan (SK), dan Kompetensi Dasar (KD). Materi pembelajaran secara 

garis besar terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur), keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

                                                                 
22 Zuhairini, et.al., Op. Cit., 155-158. 



Contoh sederhana tentang materi pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan Agama Islam Kompetensi Dasar (KD): Menjelaskan 

hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. Materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan KD ini adalah: pengertian 

nun mati/tanwin, beberapa hukum bacaan nun mati/tanwin, 

meliputi hukum bacaan izhar, idgham (bighunnah dan bila 

ghunnah), iqlab, dan ikhfa’, contoh masing-masing hukum 

bacaan nun mati/tanwin, hukum bacaan mim mati, meliputi 

hukum bacaan izhar syafawi, idgham mimi, dan ikhfa’ syafawi, 

serta contoh masing-masing hukum bacaan nun mati/tanwin. 

b. IPA, Kompetensi Dasar (KD): Mengidentifikasi ciri-ciri 

makhluk hidup. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan KD 

ini meliputi ciri-ciri makhluk hidup, yakni bergerak, tumbuh dan 

berkembang, bernafas, membutuhkan makan, peka terhadap 

rangsangan, mengeluarkan zat sisa dan berkembang biak. 

Namun, seberapa dalam dan seberapa luas materi pembelajaran 

ini untuk siswa kita, dari mana saja sumber materi pembelajaran 

ini dapat diperoleh, dan bagaimana mengemas materi 

pembelajaran ini, diperlukan pemahaman yang lebih dalam 

berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran. 

 

 

 



2. Isi Bahan Ajar/Materi Pembelajaran 

a. Pengetahuan sebagai Materi Pembelajaran 

Isi materi pembelajaran yang berupa pengetahuan meliputi, 

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kadang-kadang kita sulit 

memberi pengertian pada keempat materi pembelajaran tersebut. 

Oleh sebab itu, perhatikan perbedaan-perbedaan pada tabel 1 

klasifikasi isi materi pembelajaran di bawah ini.  
 

Tabel 1. Klasifikasi isi materi pembelajaran dalam ranah pengetahuan  
No Jenis Pengertian 
1. Fakta Mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-

bagiannya. 
Contoh: 
a. Sejarah Nabi Muhammad SAW. 
b. Hitungan zakat dan waris 

2. Konsep Definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus. Contoh: 
a. Perbedaan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. 
b. Definisi ikhlas, ananiyah, takabur, dll. 
c. Ciri-ciri munafiq. 

3. Prinsip Penerapan dalil, hukum, rumus, (diawali dengan jika …., maka 
…. ) 
Contoh: 
a. Jika dua orang berlainan jenis menikah, maka boleh 

melakukan hubungan yang sebelumnya dilarang. 
b. Jika seseorang membaca ayat al-Quran tidak tepat makhraj 

dan tajwidnya, maka dapat mengakibatkan perubahan 
makna ayat al-Quran tersebut. 

4. Prosedur Bagan arus atau bagan alur (flowchart), alogaritma langkah-
langkah mengerjakan sesuatu secara urut. 
Contoh 1: Langkah-langkah mengukur suhu tubuh dengan 
thermometer suhu badan. 
a. Termometer dikalibrasikan cairan menunjukkan angka 

odengan cara termometer tersebut dikibas -kibaskan. 
b. Termometer diselipkan dibagian tertentu (ketiak) sampai ±5 

menit. 
c. Termometer diambil, dibaca, dan kemudian dicatat hasil 

pengukurannya. 
Contoh 2 : Dalam mata pelajaran PAI hal ini terkait dengan 



No Jenis Pengertian 
praktik-praktik melakukan ibadah yang harus dilakukan secara 
berurutan, tidak boleh dibalik-balik. Misalnya, sebelum 
melakukan shalat, harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya, dst. 
Contoh 3: Membaca buruf, membaca kata, dan membaca ayat 
al-Quran. 

 

b. Keterampilan sebagai Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan 

misalnya pada IPA antara lain kemampuan mengembangkan ide, 

memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik 

kerja. Keterampilan ini merupakan materi pembelajaran utama 

pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran pendidikan 

jasmani dan olah raga. Empat aspek dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia berkaitan dengan keterampilan, yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Demikian juga halnya pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani.  

Dalam mata pelajaran PAI materi yang berupa keterampilan ini 

tidak ada, sehingga tidak terlalu dituntut untuk dikembangkan, 

kecuali dalam hal pengembangan kemampuan membaca ayat-ayat 

al-Quran. Jika siswa sudah mampu membaca ayat al-Quran dengan 

benar, maka ia bisa meningkatkan kemampuannya untuk 

membacanya dengan lagu-lagu tertentu. Membaca dengan lagu-lagu 

tertentu ini merupakan keterampilan dalam membaca ayat al-Quran. 

 



c. Sikap atau Nilai sebagai Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran jenis sikap atau nilai adalah materi 

pembelajaran yang berkenaan dengan kejujuran, sabar, amanah, 

kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, 

semangat bekerja, bertanggung jawab, bangga berbahasa Indonesia, 

bersikap positif pada bahasa Indonesia, dan hormat pada sesama. 

Bahan yang berupa sikap dan nilai itu lebih banyak merupakan 

bahan yang berbentuk kurikulum terselubung (hidden curriculum). 

Meski demikian, deskripsi dan rumusannya dapat ditemukan pada 

SKL, baik SKL-Satuan Pendidikan, SKL-Kelompok Mata Pelajaran, 

maupun SKL-Mata Pelajaran.  

Namun, untuk mata pelajaran PAI materi pembelajaran yang 

terkait dengan sikap ini menjadi materi pokok yang masuk dalam 

SK-KD, khususnya dalam aspek akhlak. Di setiap semester mulai 

dari kelas VII hingga kelas IX aspek akhlak menjadi bagian pokok 

dari SK-KD mata pelajaran PAI. Materi pembelajaran yang 

tergolong sikap atau nilai diantaranya adalah yang berkenaan dengan 

sikap ilmiah, antara lain: 

1) Nilai-nilai kebersamaan, mampu bekerja berkelompok 

dengan orang lain yang berbeda suku, agama, dan strata 

sosial; 

2) Nilai kejujuran, mampu jujur dalam melaksanakan observasi, 

eksperimen, tidak memanipulasi data hasil pengamatannya; 



3) Nilai kasih sayang, tak membeda-bedakan orang lain yang 

mempunyai karakter sama dan kemampuan sosial ekonomi 

yang berbeda, semua sama-sama makhluk Tuhan; 

4) Tolong menolong, mau membantu orang lain yang 

membutuhkan tanpa meminta dan mengharapkan imbalan 

apapun; 

5) Semangat dan minat belajar, mempunyai semangat, minat, 

dan rasa ingin tahu; 

6) Semangat bekerja, mempunyai rasa untuk bekerja keras, 

belajar dengan giat; 

7) Mau menerima pendapat orang lain bersikap legowo, mau 

dikritik, menyadari kesalahannya sehingga saran dari teman 

/orang lain dapat diterima dan tidak sakit hati. 

 

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan 

materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan 

adekuasi/kecukupan.  

Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran 

hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan 

pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi. 

Sebagai contoh, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa 

menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa 

fakta. Sedangkan jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa 



berupa menggunakan sifat/konsep, maka materi pembelajaran yang 

diajarkan harus berupa prinsip. Misalkan pada mata pelajaran PAI untuk 

KD: Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati, maka 

materi pembelajarannya mencakup konsep atau hukum nun mati/tanwin 

dan mim mati.  

Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang 

harus dikuasai siswa satu macam, maka materi pembelajaran yang harus 

diajarkan juga harus meliputi satu macam. Untuk mata pelajaran PAI, 

pada saat mengembangkan materi pembelajaran dari suatu KD: 

Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati misalnya, 

harus dirinci terlebih dahulu indikator-indikator yang akan mendukung 

pencapaian kompetensi dasar tersebut. Jika satu KD terdiri atas tiga 

indikator, maka bahan yang harus disediakan harus berkait dengan 

ketiga indikator tersebut. Sebagai contoh, indikator dari KD: 

Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati adalah  

(a) Menjelaskan pengertian nun mati/tanwin;  

(b) Menjelaskan pengertian mim mati;  

(c) Menyebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim 

mati.  

Selain ketiga bentuk isi materi pembelajaran tentang hukum bacaan 

tanwin/nun mati dan mim mati tidak perlu lagi dikembangkan. Pola 

pengembangan seperti ini menganut prinsip keajegan (konsistensi). Pada 

mata pelajaran matematika, misalkan Kompetensi Dasar yang harus 

dikuasai siswa adalah: Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan 



pecahan, maka materi yang harus diajarkan adalah penggunaan operasi 

hitung, yang terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. 

Prinsip adekuasi (kecukupan) berarti bahwa materi yang diajarkan 

hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai 

kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan 

tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika 

terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu 

untuk mempelajarinya.  

Sebagai contoh, jika yang ingin dicapai adalah KD Menjelaskan 

hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati yang dibatasi dengan tiga 

indikator, yakni  

(a) Menjelaskan pengertian nun mati/tanwin;  

(b) Menjelaskan pengertian mim mati;  

(c) Menyebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati, 

maka materi yang disediakan juga harus lengkap memungkinkan 

siswa mampu meningkatkan tiga indikator tersebut. 

Ketiga indikator ini juga mencerminkan kedalaman KD tentang 

hukum bacaan tanwin/nun mati dan mim mati. Tanggapan siswa atas 

kompetensi tentang hukum bacaan tersebut bukan hanya tanggapan 

sepintas. Di dalam kegiatan untuk mencapai kompetensi tersebut, siswa 

harus berkonsentrasi, mencatat segala informasi yang relevan, 

menunjukkan contoh, menunjukkan prosedur yang lebih baik, serta 



bersikap positif terhadap pembaca. Pola pengembangan materi 

pembelajaran yang sedemikian ini bersifat cukup memadai dalam 

membantu siswa menguasai KD tentang Menjelaskan hukum bacaan nun 

mati/tanwin dan mim mati.  

Pengembangan materi pembelajaran yang memenuhi prinsip 

kecukupan tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika 

terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai SK dan KD. Sebaliknya, 

jika terlalu banyak, waktu dan tenaga terbuang sia-sia, baik bagi guru 

maupun bagi siswa.  

 

4. Cakupan dan Urutan Materi Pembelajaran 

Masalah cakupan atau ruang lingkup, kedalaman, dan urutan 

penyampaian materi pembelajaran penting diperhatikan. Ketepatan 

dalam menentukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi 

pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit 

atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketepatan 

urutan penyajian (sequencing) akan memudahkan bagi siswa 

mempelajari materi pembelajaran. 

a.  Cakupan materi pembelajaran 

Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi 

pembelajaran perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu:  

1) Aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur); 

2) Aspek afektif; 

3) Aspek psikomotorik. 



Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, guru juga 

harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam 

menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut: 

1) Keluasan materi, adalah menggambarkan berapa banyak 

materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi 

pembelajaran; 

2) Kedalaman materi, adalah seberapa detail konsep-konsep 

yang harus dipelajari/dikuasai oleh siswa. 

Sebagai contoh, aspek aqidah diajarkan di jenjang SD, SMP, 

SMA, dan Perguruan Tinggi dalam bagian-bagian materi yang sama, 

tetapi keluasan dan kedalamannya pada setiap jenjang berbeda-beda. 

Semakin tinggi jenjang pendidikan, akan semakin luas dan semakin 

dalam cakupan konsep bilangan yang dipelajari. Pada tingkat SD 

beriman kepada Allah, misalnya, diajarkan dengan sangat simpel 

dengan menegaskan bahwa Allah itu Tuhan kita, sedangkan di SMP 

penjelasan tentang Allah sudah mulai lebih rinci, sedangkan di SMA 

terus dikembangkan hingga dipahami peserta didik secara lebih 

rasional dan filosofis. 

Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran 

akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar 

yang telah ditentukan. Misalnya, jika suatu pelajaran dimaksudkan 

untuk memberikan kemampuan siswa dalam hal shalat berjamaah, 

maka uraian materinya mencakup: 

(1) penguasaan konsep shalat berjamaah; 



(2) keutamaan melakukan shalat berjamaah; dan 

(3) persyaratan melakukan shalat berjamaah. 

b. Penentuan Urutan Materi Pembelajaran 

Urutan penyajian (sequencing) materi pembelajaran sangat 

penting. Tanpa urutan yang tepat, akan menyulitkan siswa dalam 

mempelajarinya, terutama untuk materi yang bersifat prasyarat 

(prerequisite) akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. 

Misalnya untuk bidang studi matematika, jika suatu pelajaran 

dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada siswa di 

bidang jual beli, maka uraian materinya seharusnya mencakup: 

penguasaan konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi; rumus 

menghitung laba dan rugi jika diketahui nilai pembelian dan nilai 

penjualan; serta penerapan rumus menghitung laba dan rugi. Untuk 

mata pelajaran PAI materi tentang konsep shalat secara umum harus 

diberikan terlebih dulu sebelum memberikan konsep shalat jamaah 

dan shalat-shalat sunnat.  

Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta 

kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu: 

pendekatan prosedural, dan hierarkis. 

1) Pendekatan Prosedural 

Urutan materi pembelajaran secara prosedural 

menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan 

langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya materi 

thaharah pertama kali diberikan dalam aspek fiqih dalam 



mata pelajaran PAI, sebelum memberikan materi shalat dan 

macam-macam shalat.  

2) Pendekatan Hierarkis 

Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan 

urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit, atau dari yang 

sederhana ke yang kompleks. Contoh dalam mata pelajaran 

PAI adalah materi membaca ayat al-Quran, dimulai dengan 

mengenal huruf-huruf (abjad) Arab, lalu membaca kata atau 

kalimat yang menjadi potongan ayat, hingga akhirnya 

membaca ayat al-Quran secara utuh. 

 

5. Langkah-Langkah Pengembangan Bahan Ajar/Materi 

Pembelajaran 

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 SK-KD. 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; 

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. 

Secara lengkap, langkah-langkah pengembangan materi 

pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar.  

Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu 

perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. 

Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek standar 

kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi 

yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran.  

Perlu ditentukan apakah standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa termasuk aspek 

atau ranah: 

a. Kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

sintesis, analisis, dan penilaian. 



b. Psikomotorik yang meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. 

c. Afektif yang meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, 

dan internalisasi. Setiap aspek standar kompetensi tersebut 

memerlukan materi pembelajaran atau materi pembelajaran 

yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. 

2) Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran.  

Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, 

materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran 

aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat 

jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur, seperti telah 

diuraikan di depan. 

3) Memilih jenis materi yang sesuai atau relevan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

Pemilihan jenis materi harus disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah atau ruang lingkup 

yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai standar kompetensi. Sebagaimana disebutkan di point 

2 di atas, materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah 

termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau 

gabungan lebih daripada satu jenis materi.  

Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan 

diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara 



mengajarkannya. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga 

penting untuk keperluan mengajarkannya, sebab setiap jenis 

materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau 

metode, media, dan sistem evaluasi/penilaian yang berbeda-

beda. Misalnya metode mengajarkan materi fakta atau hafalan 

adalah dengan menggunakan metode “jembatan keledai” atau 

“jembatan ingatan” (mnemonics), sedangkan metode untuk 

mengajarkan prosedur adalah “demonstrasi”. 

Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi 

pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan 

mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasaryang harus 

dikuasai siswa. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, guru 

akan mengetahui apakah materi yang harus diajarkan berupa 

fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap, atau psikomotorik. 

4) Memilih sumber materi pembelajaran dan selanjutnya 

mengemas materi pembelajaran. 

a) Sumber Materi Pembelajaran  

Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah 

menentukan sumber materi pembelajaran. Materi 

pembelajaran dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti 

buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media 

audiovisual, dan sebagainya. 



(1)  Buku teks 

Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat 

dipilih untuk digunakan sebagai sumber materi 

pembelajaran. Buku teks yang digunakan sebagai sumber 

materi pembelajaran untuk suatu jenis mata pelajaran tidak 

harus hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu 

pengarang atau penerbit. Dalam hal ini dapat digunakan 

sebanyak mungkin buku teks sesuai dengan kebutuhan agar 

dapat diperoleh wawasan yang luas. 

(2)  Laporan hasil penelitian 

Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga 

penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk 

mendapatkan sumber materi pembelajaran yang aktual atau 

mutakhir. 

(3) Jurnal (Penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah) 

Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau 

hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai 

sumber materi pembelajaran. Jurnal-jurnal tersebut berisikan 

berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di 

bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. 

(4) Pakar bidang studi 

Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai 

sumber materi pembelajaran. Pakar tadi dapat dimintai 

konsultasi mengenai kebenaran materi atau materi 



pembelajaran, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dan 

sebagainya. 

(5)  Kalangan professional  

Kalangan perbankan misalnya ahli di bidang ekonomi 

dan keuangan. Sehubungan dengan itu materi pembelajaran 

yang berkenaandengan eknomi dan keuangan dapat 

ditanyakan pada orang-orang yang bekerja di perbankan. 

(6)  Standar Isi 

Standar ini penting untuk digunakan sebagai sumber 

materi pembelajaran, karena berdasar itulah SKL, SK, dan 

KD dapat ditemukan. 

(7) Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan 

bulanan 

Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan 

informasi yang berkenaan dengan materi pembelajaran suatu 

mata pelajaran. Penyajian dalam koran-koran atau mingguan 

menggunakan bahasa popular yang mudah dipahami. Karena 

itu baik sekali apabila penerbitan tersebut digunakan sebagai 

sumber materi pembelajaran. 

(8) Internet jaringan internet.  

Materi pembelajaran dapat pula diperoleh melalui 

internet. Guru dan siswa dapat memperoleh segala macam 

sumber materi pembelajaran. Bahkan satuan pelajaran harian 



untuk berbagai mata pelajaran dapat diperoleh melalui 

internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. 

(9) Media audiovisual (TV, video, VCD, kaset audio) 

Berbagai jenis media audio visual berisikan pula materi 

pembelajaran untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita 

dapat mempelajari gunung berapi, kehidupan di laut, di 

hutan belantara melalui siaran televisi. 

(10) Lingkungan (alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, 

dan ekonomi) 

Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, 

lingkungan sosial, lingkungan seni budaya, teknik, industri, 

dan lingkungan ekonomi dapat digunakan sebagai sumber 

materi pembelajaran. Untuk mempelajari abrasi atau 

penggerusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang misalnya 

kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai 

sebagai sumber. 

b) Bahan Pertimbangan Pemilihan Materi Pembelajaran 

Cakupan materi pembelajaran yang ”disajikan” untuk 

dipelajari siswa merupakan keputusan yang relatif sulit, 

walaupun guru telah berhasil mengidentifikasikan materi 

pembelajaran secara global dengan mencermati SK dan KD 

seperti yang telah diuraikan di atas. 

Sebagai contoh, untuk mata pelajaran PAI mari 

perhatikan KD 3.2 pada kelas VII semester 1: Mengamalkan 



isi kandungan 10 Asmaul Husna. Dengan mencermati KD 

ini, tampak bahwa materi pembelajaran ini sudah jelas berisi 

10 nama Allah dalam Asmaul Husna, padahal untuk 

memastikan 10 nama itu berupa tiga (3) hukum Newton 

tentang gerak, dan termasuk kategori prinsip. 

c) Jenis Pengembangan 

Terdapat beberapa jenis pengembangan materi 

pembelajaran, yakni jenis penyusunan, pengadaptasian, 

pengadopsian, penerjemahan, dan perevisian. Di dalam 

istilah hak kekayaan intelektual (HAKI), pengembangan 

materi pembelajaran tergolong ke dalam hak cipta yang 

kepemilikannya ada pada pencipta. Terdapat beragam jenis 

ciptaan yang hak ciptanya dapat dimiliki oleh pencipta, 

yakni penciptaan baru, penerjemahan, pengadaptasian, 

pengalih wujudan, pengadopsian. Penciptaan baru 

merupakan karya pertama, sedangkan penerjemahan, 

pengadaptasian, pengalihwujudan, dan pengadopsian 

merupakan karya turunan (derivasi) dari karya pertama. 

(1) Penyusunan 

Penyusunan merupakan proses pembuatan materi 

pembelajaran yang dilihat dari segi hak cipta milik asli si 

penyusun. Proses penyusunan itu dimulai dari identifikasi 

seluruh SK dan KD, menurunkan KD ke dalam indikator, 

mengidentifikasi jenis isi materi pembelajaran, mencari 



sumber-sumber materi pembelajaran, sampai kepada naskah 

jadi. Wujudnya dapat berupa modul, lembar kerja, buku, e-

book, diktat, hand-out, dan sebagainya.  

(2) Pengadaptasian 

Pengadaptasian adalah proses pengembangan materi 

pembelajaran yang didasarkan atas materi pembelajaran 

yang sudah ada, baik dari modul, lembar kerja, buku, e-

book, diktat, hand out, CD, film, dan sebagainya menjadi 

materi pembelajaran yang berbeda dengan karya yang 

diadaptasi. Misalnya, materi pembelajaran PAI diadaptasi 

dari buku teks pelajaran PAI yang telah beredar di pasar 

(toko buku) yang disesuaikan dengan kepentingan mengajar 

guru. Penyesuaian itu dapat didasarkan atas SK dan KD, 

tingkat kesulitan, atau tingkat keluasan. Materi pembelajaran 

yang barudibuat diwujudkan ke dalam bentuk modul. 
 

(3) Pengadopsian  

Pengadopsian adalah proses mengembangkan materi 

pembelajaran melalui cara mengambil gagasan atau bentuk 

dari suatu karya yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, guru 

mengadopsi gagasan atau bentuk model buku pelajaran PAI 

yang telah dikembangkan oleh Pusat Perbukuan Depdiknas 

menjadi materi pembelajaran PAI yang baru, baik ke dalam 

wujud modul, lembar kerja, buku, e-book, diktat, hand out, 

dan sebagainya. 



 

(4) Perevisian  

Perevisian adalah proses mengembangkan materi 

pembelajaran melalui cara memperbaiki atas karya yang 

sudah ada sebelumnya. Misalnya, seorang guru pendidikan 

agama islam telah menulis buku pelajaran pendidikan agama 

islam yang dikembangkan dari Kurikulum 1994. Oleh 

karena sekarang kurikulum itu tidak berlaku lagi, buku 

pelajaran pendidikan agama islam tersebut tidak relevan 

lagi. Guru tersebut kemudian memperbaikinya berdasarkan 

standar isi yang sekarang digunakan. 
 

(5) Penerjemahan  

Penerjemahan merupakan proses pengalihan bahasa 

suatu buku dari yangawalnya berbahasa asing ke dalam 

bahasa Indonesia. Misalnya ada buku berjudul ”Science 

Interaction” yang dipandang cocok untuk pembelajaran 

IPA. Buku tersebut berbahasa Inggris, kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

d) Pengemasan Materi Pembelajaran, Hak Cipta, dan 

Penjiplakan 

Setelah berhasil mengidentifikasi materi pembelajaran 

dan memilih sumber materi pembelajaran, langkah 

selanjutnya adalah memutuskan dalam bentuk apa materi 

pembelajaran tersebut disajikan kepada siswa. Penyajian 



materi pembelajaran ini terentang mulai dari penyajian 

langsung dari sumber belajar (misalnya buku terbitan 

tertentu, koran, majalah, dan lain-lain) hingga penyajian 

dalam bentuk materi pembelajaran yang dikemas oleh guru 

(misalnya berupa hand out, diktat, buku, LKS, atau petunjuk 

praktikum).  

Petunjuk tentang pengemasan materi pembelajaran 

yang dikembangkan guru dapat dilihat pada seksi 

selanjutnya, sedangkan uraian di bawah ini difokuskan pada 

beberapa pertimbangan apabila pengemasan materi 

pembelajaran tersebut tidak sekedar dipakai siswa pada 

sekolah tertentu, namun untuk dicetak dan dikomersialkan, 

dalam hal ini kita akan berkaitan erat dengan hak cipta. 

Berikut ini adalah uraian tentang hak cipta, dikutip dari 

wikipedia, Hak Cipta (lambang internasional: ©) adalah hak 

eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk mengatur 

penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi 

tertentu.23  

Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk 

menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga 

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi 

penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya 

pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. 

                                                                 
23 http://id.wikipedia.org/ 



Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya 

cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, 

drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya 

koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, 

rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat 

lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam 

yurisdiksi tertentu) desain industri.  

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan 

intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari 

hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang 

memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena 

hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan 

sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain 

melakukan duplikasi karya yang diakui kepemilikannya. 

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-

undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang 

tersebut, pengertian Hak Cipta adalah "hak eksklusif bagi 

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 

1). Menurut Pasal 12 UU No. 19 tahun 2002, ciptaan yang 

dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 



seni, dan sastra, yang mencakup buku, program komputer, 

pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, 

dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, 

dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang 

dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama 

musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni 

rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni 

ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni 

terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; 

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan 

karya lain dari hasil pengalih wujudan. 

Penjiplakan atau plagiat (plagiarism) adalah 

menggunakan ide atau kata-kata (tulisan) dari orang lain dan 

menyajikan hal tersebut sebagai miliknya. Dalam dunia 

akademis, penjiplakan merupakan kejahatan ilmiah. Hal ini 

merusak tujuan pendidikan dengan melakukan penipuan 

terhadap pembaca, dan sangat tidak mendidik siswa.  

Untuk menghindari penjiplakan, penulis hanya diminta 

memberi penghargaan kepada orang yang idenya dipinjam, 

dengan cara sebagai berikut: 

1) Cantumkan sumbernya dalam catatan kaki dan daftar 

pustaka;  



2) Beri kutipan atau tanda yang menunjukkan sumber 

ide penulis, biasanya nama pengarang dan tahun 

terbitnya, misalnya (Widodo, 2001); 

3) Jika penulis telah memberi tanda kutipan, tulis ulang 

dengan cermat ide atau tulisan tersebut sehingga ide 

utamanya tidak berubah.  

 



Bab IV 

DESAIN MODEL PEMBELAJARAN PAI 
 

A. Desain Pembelajaran PAI 

1. Definisi Desain Pembelajaran 

Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi desain pembelajaran, 

atau dikenal juga dengan rancangan instruksional, rancangan 

pembelajaran, dan desain instruksional. Menurut Reigeluth, sebagaimana 

yang dikutip oleh Dewi Salma Prawiradilaga dalam Prinsip Desain 

Pembelajaran, desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori 

belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang.1 

Menurut Rothwell dan Kazanas, sebagaimana yang dikutip oleh Dewi 

Salma Prawiradilaga dalam Prinsip Desain Pembelajaran, desain 

pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan 

pengaruhnya bagi organisasi.2 Menurut Gentry, sebagaimana yang 

dikutip oleh Dewi Salma Prawiradilaga dalam Prinsip Desain 

Pembelajaran, desain pembelajaran adalah suatu proses yang 

merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan 

                                                                 
1 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran , Cet. 2 (Jakarta: 

Prenada Media Grup, 2007), 15. 
2 Ibid. 



media agar tujuan umum tercapai.3 Menurut Dick dan Carey, 

sebagaimana yang dikutip oleh Dewi Salma Prawiradilaga dalam Prinsip 

Desain Pembelajaran, pakar-pakar ini menegaskan bahwa penggunaan 

konsep pendekatan sistem yang terdiri atas analisis, desain, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi sebagai landasan pemikiran 

suatu desain pembelajaran.4 Menurut Fatah Syukur, desain instruksional 

atau pembelajaran adalah membantu seseorang untuk belajar, dan 

merupakan sistem.5 Desain pembelajaran harus mempunyai perangkat 

atau komponen yang saling berinteraksi satu sama lain menuju kesatu 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sanne Dijkstra dalam 

tulisannya Theoretical Foundations of learning and instruction and 

Innovations of instructional design and technology menulis pengertian 

desain pembelajaran “instruction is the communication between a 

student and a teach er (expert), and the rules for how to design and 

develop this communication a labele instructional design.”6  

Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai desain pembelajaran 

diatas, dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah suatu 

rancangan keseluruhan pembelajaran berupa rangkaian prosedur yang 

merupakan suatu sistem dan proses terdiri dari kegiatan analisis, desain, 

                                                                 
3 Ibid., 16. 
4 Ibid . 
5 Fatah Syukur NC, Teknologi Pendidikan  , Cet. 1 (Semarang: Rasail Media Grup, 

2008), 32. 
6 Sanne Dijkstra, Theoretical Foundations of learning and instruction and 

Innovations of instructional design and technology, Curriculum, plans, and processes 
instructional design: International Perspectives, diedit oleh Norbert M. Seel dan Sanne 
Dijkstra. (New Jersey, London: LEA Lawrence Erlbaum Associates , 2004), 18. 



pengembangan, implementasi, dan evaluasi serta memerlukan aspek-

aspek pendukungnya. Desain pembelajaran merupakan prosedur 

sistematis yang lebih memerhatikan pemahaman, pengubahan, dan 

penerapan metode-metode pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru 

bertugas untuk memilih dan menentukan metode apa yang dapat 

digunakan untuk mempermudah penyampaian bahan ajar sehingga siswa 

mudah menerima apa yang disampaikan guru. 

 

2. Hubungan Perencanaan dan Desain Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran (lesson plan) berbeda dengan desain 

pembelajaran (instructional design), namun keduanya memiliki 

hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran.7 Perencanaan 

pembelajaran disusun oleh guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam 

melaksanakan tugas mengajarnya. Menurut Sambough dan Mahliaro, 

seperti yang dikutip oleh Wina Sanjaya, kegiatan perencanaan 

pembelajaran yaitu menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam 

kegiatan pembelajaran di ruang kelas.8 

Perencanaan program pembelajaran dapat berupa perencanaan 

kegiatan harian, mingguan, bahkan tahunan, yang isinya terdiri dari 

tujuan khusus yang spesifik, prosedur kegiatan belajar mengajar, materi 

pelajaran, waktu, dan bentuk evaluasi yang akan digunakan. 

Perencanaan lebih menekankan penerjemahan kurikulum sekolah 

                                                                 
7 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran , Cet. 1 (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2008), 69. 
8 Sanjaya, Perencanaan..., 72. 



sedangkan desain menekankan pada proses merancang program 

pembelajaran untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun dan mengembangkan 

desain pembelajaran adalah siswa. Seorang guru yang hendak membuat 

desain pembelajaran perlu bertanya bagaimana agar siswa dapat 

mempelajari suatu bahan pelajaran dengan mudah. 

 

3. Komponen-Komponen Desain Pembelajaran 

Esensi desain pembelajaran mencakup komponen siswa, tujuan, 

metode, evaluasi, dan analisis topik. Menurut Morisson, Ross, dan Kemp 

seperti yang dikutip Dewi Salma Prawiradilaga, rincian komponen inti 

dari desain pembelajaran (siswa, tujuan pembelajaran, metode, dan 

penilaian) digambarkan dengan lingkaran keempat komponen tersebut 

yang saling berpotongan satu sama lainnya.9 Hal itu menunjukkan 

bahwa antara yang satu dengan yang lain haruslah memiliki fokus 

perhatian yang sama, selaras, serasi, dan seimbang agar pembelajaran 

dapat berlangsung sukses. Komponen-komponen tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

Siswa Karakteristik siswa adalah kualitas perseorangan siswa, 

seperti bakat, kemampuan awal yang dimiliki, motivasi belajar, dan 

kemungkinan hasil belajar yang akan dicapai. Karakteristik siswa akan 

mempengaruhi strategi pengelolaan pembelajaran. Pada tingkat tertentu, 

suatu kondisi pembelajaran akan mempengaruhi setiap komponen 

                                                                 
9 Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran ..., 17. 



pemilihan metode pembelajaran. Demikian juga karakteristik siswa 

dapat mempengaruhi pemilihan strategi pengorganisasian isi dan strategi 

penyampaian pembelajaran PAI menempatkan siswa sebagai subjek. 

Guru perlu memahami karakteristik siswa agar pembelajaran mendapat 

hasil yang optimal. Menurut Piaget, sebagaimana yang dikutip Hamzah 

B. Uno, sejak lahir siswa mengalami tahap-tahap perkembangan 

kognitif. Setiap tahapan perkembangan kognitif tersebut mempunyai 

karakteristik yang berbeda, dijelaskan sebagai berikut: (1) Tahap 

sensorimotor (usia 0-2 tahun). Pada tahap ini siswa belum mengenal 

bahasa, belum memiliki pikiran pada masa-masa awal, dan belum 

mampu memahami realitas objektif, (2) Tahap pra-operasional (usia 2-7 

tahun). Pada tahap ini kemampuan skema kognitifnya masih terbatas. 

Peserta didik suka meniru perilaku orang lain. Peserta didik mulai 

mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mengekspresikan 

kalimat-kalimat pendek secara efektif, (3) Tahap operasional konkret 

(usia 7-11 tahun). Pada tahap ini peserta didik sudah mulai memahami 

aspek-aspek kumulatif materi, misalnya volume dan jumlah, serta sudah 

mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa yang 

konkret, (4) Tahap operasional formal (usia 11-15 tahun). Pada tahap ini 

peserta didiksudah menginjak usia remaja. Peserta didik mampu 

memecahkan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang 

relevan dengan lingkungan yang ia respon.10 

                                                                 
10 Paul Suparno, Teori Perkembangan Kognitif Jean Pieget (Yogyakarta: Kanisius, 

2001), 25. 



Siswa SMA berada pada tahap perkembangan usia remaja yang 

pada umumnya berusia antara 15-18 tahun. Peserta didik pada masa ini 

memiliki ciri-ciri individu yang kreatif. Ciri-ciri individu yang kreatif 

antara lain memiliki rasa ingin tahu yang besar, senang bertanya, 

imajinasi yang tinggi, minat yang luas, tidak takut salah, berani 

menghadapi resiko, bebas dalamberpikir, senang akan hal- hal yang 

baru, dan sebagainya.11 Beberapa komponen yang dapat dianalisis dalam 

kegiatan menganalisis karakteristik awal siswa meliputi: pengalaman 

siswa, pengetahuan siswa, kegemaran siswa, kondisi fisik siswa, 

lingkungan keluarga siswa, lingkungan sosial, dan status sosial siswa. 

Siswa sebelum dan selama belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik fisik maupun mental.12 Jika siswa mengalami kelelahan 

secara fisik maupun mental. Akibatnya dapat mengurangi konsentrasi 

dan mengganggu daya tangkap siswa untuk memahami materi 

pembelajaran. Selain itu, mengenai tampilan sebuah materi ajar, siswa 

akan lebih tertarik dan timbul rasa ingin tahunya terhadap materi yang 

diajarkan jika tampilan materi tersebut menarik hati siswa.b. Tujuan 

PembelajaranTujuan pembelajaran merupakan hal yang harus dicapai 

oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Setiap rumusan 

tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau 

kinerja yang harus dimiliki oleh siswa jika ia selesai belajar.13 Jadi 

rumusan tujuan pembelajaran menjembatani antara siswa dan tujuan 
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pembelajaran yang akan dicapai selama proses pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tujuan 

itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya: dalam 

situasi bermain peran; (2) Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa 

dalam bentuk dapat diukur dan diamati; (3) Tujuan menyatakan tingkat 

minimal perilaku yang dikehendaki.14 Tujuan pembelajaran biasanya 

diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi.“ Our original plans 

called for a complete taxonomi in three major part—the cognitive, the 

affective, and the psychomotor domain.15  

Bloom memilah taksonomi pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni 

kawasan: (a) Kognitif; Kawasan kognitif adalah kawasan yang 

membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang 

berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi 

yakni evaluasi, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat 

penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi, (b) 

Afektif; Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan 

sikap, nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan), dan penyesuaian 

perasaan sosial. Tingkatan afeksi ini ada lima, dari yang paling 

sederhana ke yang kompleks, yakni kemauan menerima, kemauan 

menanggapi, berkeyakinan, penerapan karya, ketekunan dan ketelitian, 

dan (c) Psikomotorik; Kawasan psikomotor mencakup tujuan yang 

berkaitan dengan keterampilan yang bersifat motorik. Urutan tingkatan 
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dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks adalah 

persepsi, kesiapan melakukan kegiatan, mekanisme, respon terbimbing, 

kemahiran, adaptasi, originasi.16 Strategi Pembelajaran Wina Sanjaya, 

mengutip J.R David, menyatakan bahwa strategi pembelajaran diartikan 

sebagai“ a plan, method, or series of activities designed to achieves a 

particular educational goal.”17 Strategi pembelajaran adalah 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. 

Strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah menyusun pengalaman 

belajar siswa.  

Pengembangan pengalaman belajar akan sangat ditentukan oleh 

pengemasan materi belajar.18 Pengemasan materi pelajaran secara 

individual, seperti pengemasan dalam bentuk pengajaran terprogram dan 

pengemasan dalam bentuk modul, maka pengalaman belajar juga harus 

didesain secara individual juga, artinya pengalaman belajar yang dapat 

dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kegiatan pembelajaran dapat 

diikuti oleh siswa melalui sistem pembelajaran tatap muka, penugasan 
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terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.19 Kegiatan tatap muka 

adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara guru 

dan siswa. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pelajaran untuk 

tingkat SMA adalah berlangsung selama 45 menit.20 Penugasan 

terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk 

mencapai standar kompetensi dengan waktu penyelesaiannya diatur oleh 

guru. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran 

yang berupa pendalaman materi oleh siswa yang dirancang oleh guru 

dengan waktu penyelesaian diatur oleh siswa sendiri. Beberapa strategi 

pembelajaran sebagai upaya memberikan pengalaman belajar kepada 

siswa, adalah: 

1) Strategi pembelajaran ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal 

dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar 

siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.21 Strategi 

pembelajaran ekspositori lebih menekankan pada proses bertutur. 

Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademis. Metode yang 

sering digunakan dalam strategi ini adalah metode ceramah. Ada 

beberapa langkah dalam penerapan strategi ekspositori, yaitu: (a) 

Persiapan, langkah ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk 
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menerima pelajaran; (b) Penyajian, langkah ini menyampaikan 

materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan; (c) 

Korelasi, langkah ini menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan 

siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan 

yang telah dimilikinya; (d) Menyimpulkan, langkah ini untuk 

memahami inti dari materi pelajaran yang sudah diberikan; (e) 

Mengaplikasikan, langkah ini untuk kemampuan siswa setelah 

menyimak penjelasan guru. 

2) Strategi pembelajaran inkuiri 

Strategi pembelajaran inkuiri (SPI) adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analitis untuk mencaridan menemukan sendiri jawaban yang 

sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan.22 Secara umum 

proses pembelajaran dengan menggunakan SPI dapat mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: (a) Orientasi, langkah ini untuk 

membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada 

langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan 

proses pembelajaran; (b) Merumuskan masalah, langkah ini 

membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. 

Teka-teki yang menjadi masalah dalam berinkuiri adalah teka-teki 

yang mengandung konsep yang jelas yang harus dicari dan 

ditemukan pemecahan persoalannya; (c) Merumuskan hipotesis. 
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Hipotesis merupakan jawaban sementara darisuatu permasalahan 

yang sedang dikaji; (d) Mengumpulkan data, yaitu aktivitas 

menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan; (e) Menguji hipotesis, yaitu menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data; dan (f) Merumuskan kesimpulan, 

yaitu proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis. Peran guru diharapkan mampu 

menunjukkan pada siswa jawaban yang relevan.  

3) Strategi pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu 

antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang 

kemampuan akademis, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda.23 

Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok 

mendapatkan reward jika berhasil mencapai prestasi yang 

disyaratkan. Setiap individu akan saling membantu karena mereka 

memiliki motivasi yang tinggi untuk keberhasilan kelompok. 

Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya ada 4 tahap, 

yaitu: (a) Penjelasan materi, tahap ini sebagai proses penyampaian 

pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam 

kelompok. Guru memberikan gambaran umum tentang materi 

pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya siswa akan memper 
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dalam materi dalam pembelajaran kelompok; (b) Belajar dalam 

kelompok. Siswa diminta untuk belajar dalam kelompoknya masing-

masing. Pengelompokkan dalam strategi pembelajaran kooperatif 

(SPK) bersifat heterogen, artinya kelompok dibentuk berdasarkan 

perbedaan-perbedaan tiap anggotanya, baik perbedaan gender, latar 

belakang sosialekonomi, dan etnik serta perbedaan kemampuan 

akademis; (c) Penilaian-Penilaian dalam strategi pembelajaran 

kooperatif (SPK) bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis 

dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Tes 

individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap 

siswa, dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan 

setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan 

keduanya dan dibagi dua; (d) Pengakuan tim; Pengakuan tim adalah 

penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling 

berprestasi untuk diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan 

pemberian hadiah tersebut diharapkan dapat memotivasi tim untuk 

terus berprestasi. Selain dalam bentuk tiga strategi di atas, 

manajemen kelas juga bisa menjadi salah satu strategi untuk 

melaksanakan pembelajaran yang efektif. Elemen-elemen 

manajemen kelas meliputi strategi memulai pelajaran, penataan 

tempat duduk yang tepat, mengatasi gangguan dari luar kelas, 

menetapkan aturan atau prosedur yang jelas, peralihan yang mulus 

antar segmen pelajaran, strategi menghadapi murid yang berbicara 

selama pelajaran, memberikan pekerjaan rumah, mempertahankan 



momentum selama pelajaran, strategi mengatasi down time, dan 

strategi mengakhiri pelajaran.24 Dengan manajemen kelas yang baik, 

guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran; (e) 

Evaluasi/Penilaian Belajar; Penilaian merupakan suatu upaya untuk 

memeriksa sejauh mana siswatelah mengalami kemajuan belajar 

atau telah mencapai tujuan belajar dan pembelajaran. Seringkali 

penilaian diukur dengan kemampuan menjawab dengan benar 

sejumlah soal objektif.25 Padahal, selain menggunakan instrumen 

soal-soal berbentuk objektif, penilaian dapat juga dilakukan dengan 

non soal,yaitu dengan instrumen pengamatan, wawancara, dan 

kuesioner. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Moekijat yang 

dikutip oleh Mulyasa mengemukakan teknik evaluasi belajar 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai berikut: 

1) Evaluasi belajar pengetahuan, dapat dilakukan dengan ujian 

tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan; 

2) Evaluasi belajar keterampilan, dapat dilakukan dengan ujian 

praktik, analisis keterampilan, dan analisis tugas serta 

evaluasioleh peserta didik sendiri;  

3) Evaluasi belajar sikap, dapat dilakukan dengan daftar sikap 

isian dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan 
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dengan tujuan program, dan skala diferensial sematik 

(SDS).26  

Apapun bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik, tetap 

harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni tes itu harus: (1) 

Memiliki validitas (mengukur atau menilai apa yang hendak diukur 

atau dinilai, terutama menyangkut kompetensi dasar dan materi 

standar yang telah dikaji); (2) Mempunyai realibilitas (keajegan, 

artinya ketetapan hasil yang diperoleh seorang peserta didik bila 

dites kembali dengan tes yang sama; (3) Menunjukkan objektivitas 

(dapat mengukur apa yang sedang diukur, disamping perintah 

pelaksanaannya jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan 

interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan maksud tes); (4) 

Pelaksanaan evaluasi harus efisien dan praktis.27 

 

4. Sifat Desain Pembelajaran 

Dan Menurut Dewi Salma Prawiradilaga, desain pembelajaran 

memiliki 3 sifat,28 yaitu: 

1) Berorientasi dan fokus pada siswa 

Setiap individu siswa dipertimbangkan memiliki kekhasan 

masing-masing.29 Hal tersebut disebabkan kemampuan internal, 

kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum memasuki materi 
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baru, dan gaya belajar masing-masing peserta didik berbeda satu 

sama lain. 

2) Alur berpikir sistemik 

Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara 

optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka pikir.30 

Sistem dimaksudkan sebagai rangkaian komponen dengan 

masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda, 

kerjasama, dan berkoordinasi dalam melaksanakan tujuan yang 

telah dirumuskan. 

3) Empiris dan berulang 

Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris.31 

Empiris maksudnya model ataupun sesuatu teori yang diajukan 

oleh pakar telah melalui hasil kajian teori dan serangkaian uji 

coba sebelum dipublikasikan. Berulang dimaksudkan, pengguna 

dapat menerapkan dan memperbaiki setiap tahapandari model 

atau sesuatu teori apapun yang bersifat empiris tersebut berulang 

kali demi tercapainya efektifitas pembelajaran. 

 

5. Komponen Penyusun Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran menerapkan teori belajar, pembelajaran, 

komunikasi, psikologi, dan informasi. Dari teori-teori tersebut, teori 

yang paling mendasar adalah teori belajar, pembelajaran, dan 
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komunikasi. Teori belajar mengkaji kejadian belajar dalam diri 

seseorang, sedangkan teori pembelajaran adalah faktor eksternal yang 

memfasilitasi proses belajar.32 Teori komunikasi mempunyai dampak 

besar terhadap paradigma belajar, yaitu terkait pemanfaatan media dan 

sumber belajar serta peran guru di kelas ketika prosesbelajar mengajar 

berlangsung. Desain pembelajaran disusun oleh sebuah tim penyusun 

yang bersifat sistemik, yaitu berperan sesuai profesi masing-masing 

individu penyusun. Menurut Kemp dkk, tim penyusun ini terdiri atas:33 

1) Desainer  

Orang yang kompeten dalam merancang desain 

pembelajaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan 

mengkoordinasikan seluruh perencanaan pembelajaran. 

a. Pengajar  

Orang yang mengetahui dengan pasti kondisi kelas dan 

memiliki pengalaman di kelas. 

b. Ahli materi  

Orang yang bertanggung jawab memvalidasi materi yang 

disampaikan pengajar. Seorang ahli materi berhak untuk 

meluruskan dan memperbaiki materi yang diberikan oleh 

pengajar. 

c. Penilai  

Merupakan orang yang bertugas mengkaji data-data yang 

terkumpul terkaitdengan proses pengembangan belajar. 
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Penilai bertanggung jawab membantu untuk pengembangan 

instrumen untuk mengukur hasil belajar dan pengembangan 

pembelajaran. 

2) Model Desain Pembelajaran 

a. Pengertian Model Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran merupakan bagian dari teknologi 

pendidikan yang sangat banyak ragamnya, ada banyak sekali 

pakar yang merumuskan dan menampilkan model desain 

pembelajaran mereka. Istilah model dapat diartikan tampilan 

grafis atau prosedur kerja yang teratur atau sistematis, serta 

mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan 

berikut saran.34 Desain pembelajaran bersifat uraian 

dimaksudkan bahwa suatu model desain pembelajaran 

dibangun atas dasar teori belajar, pembelajaran, psikologi, 

komunikasi, dan sistem agar penyelenggaraan proses belajar 

berjalan denganbaik. Sementara desain pembelajaran sebagai 

saran bermaksud bahwa desain pembelajaran mengarahkan 

bagaimana sebaiknya pembelajaran diselenggarakan melalui 

serangkaian prosedur.  

b. Macam-macam Model Desain Pembelajaran 

Sanne Dijkstra menulis “some instructional design rules are 

specific and lead to learning materials, the content and 

structure of which arerecognizable, for example, the design 
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for learning to read.”35 Model-model desain pembelajaran 

merupakan seperangkat prosedur yang sistematis untuk 

mengembangkan pembelajaran. Ada banyak model desain 

pembelajaran, diantaranya: 

1) Model Pengembangan Instruksional Briggs 

Model ini berorientasi pada sebuah rancangan sistem 

dengan sasaran pembuatnya adalah dosen atau para guru 

yang berperan sebagai perancang ataupun sebagai tim 

pengembangan kegiatan belajar. Adapun tim pengembangan 

terdiri dari dosen, administrator, ahli bidang studi, ahli 

evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Briggs 

berpendapat bahwa model ini sesuai untuk pengembangan 

program-program latihan jabatan tidak hanya terbatas pada 

program-program akademis saja.36 

Model pengembangan instruksional Briggs ini 

bersandarkan pada keselarasan antara tujuan yang akan 

dicapai (mau ke mana?), strategi untuk mencapainya (dengan 

apa?), dan evaluasi keberhasilannya dalam pembelajaran 

(sejauh mana tujuan tercapai?). Briggs berpendapat, 

berdasarkan 3 prinsip dasar pengembangan yang dipakai, 
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urutan langkah kegiatan pengembangan instruksional adalah: 

Pertama, Tujuan yang akan dicapai (mau ke mana?) meliputi: 

(1) Identifikasi masalah (penentuan tujuan), dalam 

langkah ini Briggs menggunakan pendekatan 

bertahap, yaitu mengidentifikasi tujuan kurikulum 

secara umum dan luas, menentukan prioritas tujuan, 

mengidentifikasi tujuan kurikulum baru, 

menentukan prioritas remedialnya. 

(2) Rumusan tujuan dalam perilaku belajar, sesudah 

tujuan kurikuler bersifat umum ditentukan dan 

diorganisasikan menurut tujuan yang lebih khusus, 

tujuan ini sebaiknya dirumuskan dalam tingkah laku 

belajar yang diukur. 

(3) Penyusunan materi atau silabus. 

(4) Analisis tujuan. 
 

Dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap tiga hal, 

yaitu:  

(a) Proses informasi, untuk menentukan tata urutan 

pemikiran yang logis;  

(b) Klasifikasi belajar, untuk mengidentifikasi kondisi 

belajar yangdiperlukan; 

(c) Tugas belajar, untuk menentukan persyaratan belajar 

dan kegiatan belajar mengajar yang sesuai; 



Kedua, Strategi untuk mencapainya (dengan apa?) meliputi 

penyiapan evaluasi hasil belajar, menentukan jenjang belajar dan 

strategi instruksional; 

(1) Rancangan instruksional (guru). Dalam 

pengembangan strategi instruksional oleh guru ini, 

guru perlu menjabarkan strategi dalam teknik 

mengajar dalam fungsinya sebagai penyeleksi materi 

pelajaran. Kegiatan ini meliputi: 

(a) Memilih media; 

(b) Perencanaan kegiatan belajar; 

(c) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; 

(d) Pelaksanaan evaluasi belajar. 

(2) Strategi instruksional (tim pengembangan 

instruksional) Dalam hal ini dilakukan oleh tim 

pengembangan instruksional, terdiri dari beberapa 

kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain: 

(a) Penentuan simulasi belajar, yaitu stimulus yang 

paling sesuai untuk TIK (tujuan instruksional 

khusus); 

(b) Pemilihan media; 

(c) Penentuan kondisi belajar; 

(d) Perumusan strategi; 

(e) Pengembangan media; 

(f) Evaluasi formatif; 

(g) Penyusunan pedoman pemanfaatan. 



Ketiga, Evaluasi keberhasilannya dalam pembelajaran 

(sejauh mana tujuantercapai?) Proses evaluasi meliputi: 

1) Penyusunan tes. 

2) Evaluasi formatif. Dilakukan untuk memperoleh data 

dalam rangka revisi dan perbaikan materi bahan 

belajar, dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu: 

(a) Uji coba 

(b) Uji coba pada kelompok 

(c) Uji coba lapangan dalam skala besar 

3) Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk 

menilai sistem penyampaian secara keseluruhan pada 

akhir kegiatan, yang dinilai dalam evaluasi sumatif 

ini mencakup hasil belajar, tujuan instruksional, dan 

prosedur yang dipilih. 

2) Model J.E. Kemp 

Jerold E. Kemp berasal dari California State University di 

Sanjose. Kemp mengembangkan model desain pembelajaran 

yang paling awal bagi pendidikan.37 Model Kemp 

memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir 

masala-masalah umum dan tujuan pembelajaran. Model 

inijuga mengarahkan para pengembang desain untuk melihat 

karakteristik para siswa serta menentukan tujuan-tujuan 

belajar yang tepat. Perencanaan desain pembelajaran model 
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Kemp dapat digunakan pada tingkat sekolah dasar, sekolah 

lanjutan, maupun perguruan tinggi. Desain model Kemp 

dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan, yakni:  

a) Apa yang harus dipelajari siswa (tujuan 

pembelajaran); 

b) Apa atau bagaimana prosedur, dan sumber-sumber 

belajar apa yang tepatuntuk mencapai hasil belajar 

yang diinginkan (kegiatan, media, dan sumber belajar 

yang digunakan); 

c) Bagaimana kita mengetahui bahwa hasil belajar yang 

diinginkan telah tercapai (evaluasi). Menurut Kemp, 

tim penyusun desain pembelajaran terdiri atas 

desainer, pengajar, ahli materi, dan penilai. Model ini 

mengajukan tampilan visual berupa melingkar. 

Karena bentuknya melingkar maka tahapan awal 

dantahapan akhir desain pembelajarannya tidak 

ditentukan. Langkah mana yang didahulukan serta 

diprioritaskan tergantung kepada data apa yang sudah 

siap, tersedia, situasi, dan kondisi sekolah, atau 

bergantung pada si pembuatperencanaan itu sendiri.38  

Langkah-langkah pengembangan desain pembelajaran model 

Kemp, terdiri dari delapan langkah, yaitu:39  
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a) Menentukan tujuan instruksional umum (TIU) atau 

kompetensi dasar, yaitu tujuan umum yang ingin 

dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok 

bahasan;  

b) Membuat analisis tentang karakteristik siswa. Analisis 

ini diperlukan antara lain untuk mengetahui apakah 

latar belakang pendidikan siswa dan sosial budaya 

siswa memungkinkan untuk mengikuti program, serta 

langkah-langkah apa yang perlu diambil; 

c) Menentukan tujuan instruksional secara spesifik, 

operasional, dan terukur. Dengan demikian, siswa 

akan tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana 

mengerjakannya, dan apa ukurannya bahwa ia telah 

berhasil. Bagi guru, rumusan itu akan berguna dalam 

menyusun tes kemampuan/ keberhasilan dan 

pemilihan materi/ bahan ajar yang sesuai; 

d) Menentukan materi/ bahan ajar yang sesuai dengan 

tujuan instruksional khusus (indikator) yang telah 

dirumuskan. Masalah yang sering kali dihadapi guru 

adalah begitu banyaknya materi yang harus diajarkan 

dengan waktu yang terbatas, demikian juga timbul 

kesulitan dalam mengorganisasikan materi/bahan ajar 

yang akan disajikan kepada siswa. Dalam hal ini 

diperlukan ketepatan guru dalam memilih dan 



memilah sumber belajar, materi, media,dan prosedur 

pembelajaran yang akan digunakan; 

e) Menetapkan penjajagan atau tes awal 

(preassessment). Hal ini diperlukan untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan awal siswa dalam 

memenuhi prasyarat belajar yang dituntut untuk 

mengikuti program pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Dengan demikian, guru dapat memilih 

materi yang diperlukan tanpa harus menyajikan yang 

tidak perlu, sehingga siswa tidak menjadi bosan; 

f) Menentukan strategi belajar mengajar, media, dan 

sumber belajar. Kriteria umum untuk pemilihan 

strategi belajar yang sesuai dengan tujuan 

instruksional khusus (indikator) tersebut, adalah 

efisiensi, keefektifan, ekonomis, dan kepraktisan; 

g) Mengoordinasikan sarana penunjang yang diperlukan 

meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga;  

h) Mengadakan evaluasi. Evaluasi ini sangat perlu untuk 

mengontrol dan mengkaji keberhasilan program 

secara keseluruhan, yaitu siswa, program 

pembelajaran, alat evaluasi (tes), dan metode/ strategi 

yang digunakan. Semua komponen di atas saling 

berhubungan satu sama lain, bila ada perubahan atau 

data yang bertentangan pada salah satu komponen 



mengakibatkan pengaruh pada komponen lainnya. 

Dalam lingkaran model Kemp ini menunjukkan 

kemungkinan revisi tiap komponen bila diperlukan.40 

Kelebihan model Kemp adalah dalam setiap 

melakukan langkah atau prosedur terdapat revisi 

terlebih dahulu, gunanya untuk menuju ke tahap 

berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat 

kekurangan atau kesalahan di tahap tersebut, dapat 

dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum 

melangkah ke tahap berikutnya. Adapun 

kekurangannya adalah bahwa model Kemp inilebih 

condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran 

di kelas. Peranguru mempunyai pengaruh yang besar, 

karena mereka dituntut dalam rangka program 

pembelajaran, instrument evaluasi, dan strategi 

pengajaran. 

3) Model Dick dan Carey 

Elena Quraeshi menulis:“ The Dick and Carey (1996) 

design model uses a systems approach to designing 

instruction. One of the best known models, its approach 

todesigning instruction is similar to that of software 

engineering. The design model describes all the phases of an 

iterative process that starts by identifying instructional goals 

                                                                 
40 Rusman, Model..., 168. 



and ends with summative evaluation. ”41 Desain 

pembelajaran model Dick dan Carey menggunakan 

pendekatan sistem untuk merancang pembelajaran. Desain 

pembelajaran model Dick dan Carey salah satu model yang 

paling dikenal, pendekatannya untuk merancang 

pembelajaran mirip dengan rekayasa perangkat lunak. Model 

desain ini menggambarkan semua tahapan proses berulang 

yang dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran 

dan berakhir dengan evaluasi sumatif. Model ini memiliki 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran; 

b. Melaksanakan analisis pembelajaran; 

c. Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan 

karakteristik siswa; 

d. Merumuskan tujuan performansi; 

e. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan; 

f. Mengembangkan strategi pembelajaran; 

g. Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran; 

h. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif; 

i. Merevisi bahan pembelajaran; 

j. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. 

Model Dick dan Carey menunjukkan tahapan-tahapan 

yang harus dilalui, sehingga ketika menyusun desain 
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pembelajaran menjadi lebih teratur dan terarah. Setiap langkah 

sangat jelas maksud dan tujuannya, sehingga bagi perancang 

pemula sangat cocok, dan juga akan mudah untuk memahami 

model desain pembelajaran lainnya. Model ini merupakan 

model berbasis sistem.42 Model yang lengkap karena terdiri 

atas sistem-sistem dan memerlukan waktu yang lama untuk 

membuatnya. Model ini memerlukan pembentukan tim kerja 

yang solid, meliputi semua fasilitas dan SDM yang sesuai agar 

dapat dilaksanakan serta lebih cocok untuk mendesain proses 

belajar di dalam suatu organisasi, dan untuk program 

pelatihan. 

4) Model ASSURE  

Model ASSURE (Analyze leaners, States objectives, 

Select methods, media, and material, Utilize media and 

materials, Require leaner participation, and Evaluate and 

revise) merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar 

mengajar (KBM) atau disebut juga model berorientasi kelas, 

dikembangkan oleh Robert Heinich, James Russel, dan 

Michael Mollenda tahun 1999 dalam buku Instructional 

Media and Technologies of Instruction. Model ASSURE 

terus dikembangkan oleh Smaldino.43 Model ini merupakan 
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singkatan dari komponen atau langkah penting yang terdapat 

di dalamnya. Model ini terdiri atas 6 langkah, yaitu: 

a) Analyze leaners (analisis siswa), yaitu 

mendeskripsikan karakteristik umum siswa (usia, 

tingkat kelas, posisi tugas, kemampuan intelektual, 

faktor kebudayaan, dan kondisi sosial ekonomi), dan 

kemampuan awal yang dimiliki siswa. Hal ini 

penting untuk menentukan tujuan pembelajaran. 

b) States objectives (menyatakan tujuan),  

c) Select methods, media, and material (memilih 

metode, media, dan bahan pembelajaran), 

d) Utilize media and materials (penggunaan media dan 

bahan),  

e) Require leaner participation (partisipasi pelajar di 

dalam kelas),  

f) Evaluate and revise (evaluasi dan revisi). Model ini 

berfokus pada satu KBM. Model KBM memandu 

guru mengenai cara mengelola, menciptakan 

interaksi belajar mengajar, dan memotivasi peserta 

didik. Intinya kerjasama antara guru dan peserta 

didik serta pihak-pihak lain yang terlibat dapat 

dikembangkan. Model ini tidak menyebutkan strategi 

pembelajaran secara eksplisit, namun strategi 

pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan dan 



pemanfaatan metode, media, dan bahan ajar, serta 

peran serta siswa di dalam kelas. Model ASSURE 

merupakan suatu rujukan bagi guru untuk 

membelajarkan siswa dalam pembelajaran yang 

direncanakan dan disusun secara sistematis dengan 

mengintegrasikan teknologi dan media, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. 

5) Model ADDIE  

Model ADDIE (analysis, design, development, 

implementation, andevaluation) muncul pada tahun 1990-an 

yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Model ini 

menggunakan 5 tahap pengembangan, yakni: analysis 

(analisis), design (perancangan), development 

(pengembangan), implementation (implementasi), dan 

evaluation (evaluasi).44 Salah satu fungsinya ADDIE yaitu 

menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan 

infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan 

mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini 

menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu: 

a) Langkah pertama: Analisis Tahap analisis merupakan 

proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh 

siswa, yaitu melakukan need assesment (analisis 

kebutuhan), mengidentifikasi masalah kebutuhan, 

                                                                 
44 Prawiradilaga, Prinsip..., 56. 



dan melakukan analisis tugas (task analysis). Oleh 

karena itu, output yang akan dihasilkan adalah berupa 

karakteristik atau profil calon siswa, identifikasi 

kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis 

tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. 

b) Langkah kedua: Desain Tahap ini juga dikenal 

dengan istilah membuat rancangan atau blue print. 

Ibarat bangunan, maka sebelum dibangun, gambar 

rancang bangun di atas kertas harus ada terlebih 

dahulu. Pada tahap desain ini diperlukan: pertama 

merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART 

(Spesific, Measurable, applicable, Realistic, 

Times).45 Selanjutnya menyusun tes yang didasarkan 

pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

tadi. Kemudian menentukan strategi pembelajaran 

yang tepat harusnya seperti apa untuk mencapai 

tujuan tersebut. Dalam hal ini, ada banyak pilihan 

kombinasi metode dan media yang dapat dipilih, dan 

tentukan yang paling relevan. Disamping itu, perlu 

dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung 

lain, misalnya: sumber belajar yang relevan, 

lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan 

lain-lain. 
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c) Langkah ketiga: Pengembangan. Pengembangan 

adalah langkah mewujudkan blue print atau desain 

yang dibuat menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam 

desain diperlukan suatu software berupa multimedia 

pembelajaran, maka multimedia tersebut harus 

dikembangkan, misalnya diperlukan modul cetak, 

maka modul cetak itu harus dikembangkan. Begitu 

pula halnya dengan lingkungan belajar lain yang 

akan mendukung proses pembelajaran, semuanya 

harus dipersiapkan dalam tahap ini. Satu langkah 

penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba 

sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini 

memang merupakan salah satu langkah ADDIE, 

yakni evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, 

karena hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem 

pembelajaran yang telah dikembangkan. 

d) Langkah keempat: Implementasi. Implementasi 

adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem 

pembelajaran yang dibuat. Artinya, pada tahap ini 

semua yang telah dikembangkan dipersiapkan sesuai 

dengan peran atau fungsinya agar bisa 

diimplementasikan. Misalnya, jika memerlukan 

software tertentu, maka software tersebut harus sudah 

diinstal. Jika penataan lingkungan harus tertentu, 



maka lingkungan atau setting tertentu tersebut juga 

harus ditata, barulah diimplementasikan sesuai 

dengan desain awal. 

e) Langkah kelima: Evaluasi. Evaluasi adalah langkah 

untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang 

sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan 

awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa 

terjadi pada setiap tahap di atas.46 Evaluasi yang 

terjadi pada setiap tahap di atas adalah evaluasi 

formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. 

Misal pada tahap rancangan, mungkin kita 

memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif, 

misalnya review ahli untuk memberikan input 

terhadap rancangan yang sedang dibuat. Pada tahap 

pengembangan, mungkin perlu uji coba dari produk 

yang dikembangkan, atau mungkin perlu evaluasi 

kelompok kecil, dan lain-lain. 

6) Desain Sistem Instruksional-Pencapaian Kompetensi 

(DSI-PK) 

Model Desain Sistem Instruksional-Pencapaian 

Kompetensi (DSI-PK) adalah gambaran proses rancangan 

sistematis tentang pengembangan pembelajaran, baik 

mengenai proses maupun bahan pembelajaran yang sesuai 
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dengan kebutuhan dalam upaya pencapaian kompetensi.47 

Prosedur pengembangan DSI-PK terdiri dari tiga bagian 

penting, yakni: 

(a) Analisis kebutuhan, 

(b) Pengembangan, 

(c) Pengembangan alat evaluasi.48 

Pertama analisis kebutuhan, yakni proses penjaringan 

informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan anak didik 

sesuai dengan jenjang pendidikan. Dalam analisi kebutuhan 

meliputi dua hal pokok, yaitu analisis kebutuhan akademis 

dan analisis kebutuhan non kademis. Kebutuhan akademis 

adalah kebutuhan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 

tergambarkan dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran, 

sedangkan kebutuhan non akademis adalah kebutuhan diluar 

kurikulum baik meliputi kebutuhan personal, kebutuhan 

sosial atau mungkin kebutuhan vokasional. Data mengenai 

kebutuhan tersebut didapatkan dari berbagai teknik di 

lapangan, misalnya dengan wawancara, observasi, dan 

mungkin studi dokumentasi. Berdasarkan studi pendahuluan, 

selanjutnya ditentukan tema atau topik pembelajaran. Tema 

atau topik pembelajaran bisa ditentukan berdasarkan 

kebutuhan akademis, atau kebutuhan non akademis, atau 
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gabungan keduanya. Kompetensi yang harus dicapai 

disesuaikan dengan topik atau tema pembelajaran. 

Kompetensi adalah kemampuan yang dapat diukur dan dapat 

diamati sebagai hasil belajar yang diharapkan bisa dicapai.49 

Kedua pengembangan, yakni proses mengorganisasikan 

materi pelajaran dan pengembangan proses pembelajaran. 

Materi pelajaran disusun sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan, baik menyangkut data, fakta, konsep, prinsip, 

dan atau mungkin keterampilan. Sedangkan proses, 

menunjukkan bagaimana seharusnya siswa mengalami 

kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, di dalamnya meliputi 

hal-hal yang semestinya dilakukan oleh siswa dan guru dalam 

upaya mencapai kompetensi. Ketiga pengembangan alat 

evaluasi, yang memiliki dua fungsi utama, yaitu evaluasi 

formatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan 

untuk melihat sejauh mana efektivitas program yang telah 

disusun oleh guru. Oleh karena itu, hasil evaluasi formatif 

dimanfaatkan untuk perbaikan program pembelajaran. 

Evaluasi sumatif digunakan untuk memperoleh informasi 

keberhasilan siswa mencapai kompetensi, oleh sebab itu 

fungsinya sebagai bahan akuntabilitas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 
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B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.50 Zakiyah Daradjat berpendapat pendidikan agama Islam adalah 

suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati 

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup.51 Dari definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu upaya untuk membina dan 

menyiapkan siswa agar dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kesiapan guru PAI 

dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah sangat 

penting. 

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama 

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, dan bertakwa 
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kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.52 Hal ini menunjukkan, bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam sama dengan tujuan penciptaan manusia, 

yakni untuk berbakti kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya bakti 

atau dengan kata lain untuk membentuk manusia bertakwa, berbudi 

luhur, serta memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 

tahun 2006 tentang Standar Isi atau Kompetensi Dasar menjelaskan 

bahwa Pendidikan Agama Islam di SMA/SMK bertujuan untuk:  

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 

dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal 

dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

sekolah.53  
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Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam (PAI) menanamkan 

nilai-nilai kebaikan dalam rangka mendapatkan keberhasilan hidup di 

dunia maupun diakhirat. 

 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah berfungsi sebagai 

pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, 

sumber nilai, dan pengajaran.54  

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didikpada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban 

menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap 

orang tua dalam keluarga. Sekolah 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 perkembangannya. Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam diharapkan dapat menimbulkan perubahan dalam 

diri anak, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Dengan adanya perubahan dalam tiga aspek tersebut diharapkan 

akan berpengaruh terhadap tingkah laku anak didik, dimana pada 

akhirnya cara berpikir, merasa, dan melakukan sesuatu itu akan 

menjadi relatif menetap dan membentuk kebiasaan bertingkah 
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laku pada dirinya, perubahan yang terjadi harus merupakan 

perubahan tingkah laku yang mengarah ke tingkah laku yang 

lebih baik, dalam arti berdasarkan pada pendidikan agama. 

b. Penanaman Nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.55 Sering terjadi 

kesalahpahaman diantara kita karena menganggap bahwa 

pendidikan agama Islam hanya memuat pelajaran yang berkaitan 

dengan akhirat atau kehidupan setelah mati. Padahal, yang 

sebenarnya adalah pendidikan agama Islam dilaksanakan untuk 

member bekal siswa dalam mengarungi kehidupan di dunia yang 

hasilnya nanti mempunyai konsekuensi di akhirat. 

c. Penyesuaian Mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran 

Islam.56 Pendidikan Agama Islam merupakan ikhtiar manusia 

dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan 

mengarahkan fitrah agama peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama Islam. 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama 
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dalam kehidupan sehari-hari.57 Semua manusia dalam hidupnya 

di dunia ini, selalu membutuhkan adanya pegangan hidup yang 

disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada 

suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, 

tempat mereka berlindung, dan tempat mereka meminta 

pertolongan. Itulah sebabnya bagi orang-orang muslim 

diperlukan adanya pendidikan agama Islam, agar dapat 

mengarahkan fitrah mereka tersebut ke arah yang benar sehingga 

mereka dapat mengabdi dan beribadah sesuai dengan ajaran 

Islam. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan 

dirinya dan menghambat perkembangannya menjadi manusia 

seutuhnya.58 Pendidikan agama Islam mempunyai peran dalam 

mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang 

tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya 

keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Pendidikan agama 

Islam diharapkan dapat menjalankan fungsinya sehingga 

masyarakat merasa sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya. 

Untuk itu, pendidikan agama hendaknya ditanamkan sejak kecil, 

sebab pendidikan pada masa anak-anak merupakan dasar yang 

menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Orang tua dalam hal 

ini berperan sangat penting terhadap pembentukan watak anak 
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khususnya pada masa prasekolah, karena yang dapat dilakukan 

anak pada masa itu adalah meniru tindakan orang yang berada di 

sekitarnya. 

f. Pengajaran. Kedudukan pendidikan agama dalam pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya, dapat dibuktikan dengan 

ditempatkannya unsur agama dalam sendi-sendi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sila pertama dalam Pancasila adalah 

sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan makna bahwa 

bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Untuk membina 

bangsa yang beragama, pendidikan agama Islam ditempatkan 

pada posisi strategis yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem 

pendidikan nasional. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya dan bagi orang lain.59 Oleh karena itulah pendidikan 

agama Islam memiliki beban yang lebih, karena berupaya 

melahirkan manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, 

yang satu sama lainnya saling menunjang. Pendidikan agama 

Islam juga memberikan bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran agama Islam.  
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4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup materi PAI di dalam kurikulum 1994 bahwa inti 

ajaran Islam meliputi: (a) masalah keimanan; (b) masalah keislaman 

(syari’ah); dan (c) masalah ihsan (akhlak), yang kemudian dilengkapi 

dengan pembahasan dasar hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan al-Hadits, 

serta ditambah dengan sejarah Islam (tarikh), sehingga secara berurutan: 

(a) Ilmu Tauhid/Keimanan; (b) Ilmu Fiqih; (c) Al-Qur’an; (d) al-Hadits; 

(e) Akhlak; dan (f) Tarikh Islam.60 Pada kurikulum 1999 dipadatkan 

menjadi lima unsur pokok, yaitu: Al-Qur’an, keimanan, akhlak, fiqih 

atau ibadah, dan sejarah yang menekankan pada perkembangan Islam, 

ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam itu secara keseluruhannya menggambarkan perwujudan 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah SWT, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan 

makhluk lainnya maupun lingkungannya. Lingkup atau urutan sajian 

materi pokok pendidikan agama itu sebenarnya telah dicontohkan oleh 

Luqman ketika mendidik putranya. Unsur-unsur pokok materi kurikulum 

Pendidikan Agama Islam yang disebut di atas masih terkesan umum dan 

luas, perlu ditata kembali menurut kemampuan siswa dan jenjang 

pendidikannya. Dalam arti, kemampuan-kemampuan apa yang 

diharapkan dari lulusan jenjang pendidikan tertentu sebagai hasil dari 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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5. Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA 

Implementasi UU No. 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan 

Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. 

Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun 

dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) SMA sebagai berikut: 

1) Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan fungsi 

manusia sebagai khalifah, demokrasi, serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2) Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai keimanan 

kepada qadha dan qadar melalui pemahaman terhadap sifat 

Asmaul Husna. 

3) Berperilaku terpuji seperti husnudzon, taubat dan roja, dan 

meninggalkan perilaku tercela, seperti isyrof, tabzir, dan fitnah. 

4) Memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta 

menjelaskan hukum muamalah dan hukum keluarga dalam 

Islam. 



5) Memahami sejarah Nabi Muhammad pada periode Mekkah dan 

Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di 

dunia.61  

b. Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA. Pendidikan 

Agama Islam merupakan salah satu pelajaran wajib yang 

harusdiajarkan di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan 

nasional, tidak terkecuali di SMA, baik negeri maupun swasta. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 

tahun 2006 tentang Standar Isi menjelaskan bahwa Pendidikan 

Agama Islam di SMA/MA bertujuan untuk: 

1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT. 

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 

berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, adil, jujur, etis, berdisiplin, 

bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal 

dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam 
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komunitas sekolah.62 Standar Isi adalah ruang lingkup materi 

dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 

mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi 

oleh peserta didik.63 Standar Isi terdiri atas standar kompetensi 

dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) SMA dimuat dalam lampiran. 

c.  Materi Pendidikan Agama Islam pada SMA 

Bahan pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi 

7 unsur pokok, yaitu: unsur keimanan, unsur ibadah, unsur Al-

Qur’an, unsur akhlak, unsur syari’ah, unsur muamalah, dan unsur 

tarikh, atau 5 unsur pokok yaitu Al-Qur’an, keimanan, akhlak, 

fiqih dan bimbingan ibadah, dan tarikh, semuanya mengandung 

konsekuensi bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) harus 

mengembangkan dan mewujudkan tiga aspek pendidikan secara 

tuntas pada diri siswa, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dengan demikian, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah pun mereka mendapat 

nilai yang bagus. 

d. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA 

Metode pengajaran agama Islam sangat bermanfaat bagi 

calon guru/pendidik agama, karena: 
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1) Membahas tentang berbagai prinsip, teknik-teknik, dan 

pendekatan pengajaran yang digunakan. Dengan 

mempelajarinya seorang guru dapat memilih metode manakah 

yang layak dipakai, mempertimbangkan keunggulan dan 

kelemahannya, serta kesesuaian metode tersebut dengan 

karakteristik siswa dan ciri-ciri khas materi yang akan 

disajikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berlangsung secara optimal untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan; 

2) Terlalu luasnya materi agama dan sedikitnya waktu yang 

tersedia untuk menyampaikan bahan, sudah barang tentu 

memerlukan pemikiran yang mendalam bagaimana usaha guru 

agama, agar tujuan pengajaran danpendidikan agama dapat 

tercapai dengan sebaik-sebaiknya. Disinilah fungsi metode 

pengajaran agama dapat memberi makna yang besar sekali 

terhadap guru yang telah mempelajarinya secara baik, terutama 

yang berkenaan dengan desain dan rancangan pengajaran; 

3) Sifat pengajaran agama lebih banyak menekankan pada segi 

tujuan afektif (sikap) dibanding tujuan kognitif, menjadikan 

peranan guru agama lebih bersifat mendidik daripada 

mengajar. Metode pengajaran agama turut memberikan 

distribusi pengetahuan terhadap mahasiswa sebagai calon guru 



atau pendidik yang diharapkan.64 Zakiah Daradjat dalam buku 

Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, mengatakan bahwa 

metode yang digunakan guru dalam memberikan materi kepada 

siswanya itu antara lain:65 

a) Metode Ceramah  

Teknik mengajar melalui metode ceramah dari 

dahulu sampai sekarang masih berjalan dan paling banyak 

dilakukan. Untuk bidang studi agama, metode ceramah 

masih tepat untuk dilaksanakan, misalnya: untuk 

memberikan pengertian tentang tauhid, karena tauhid tidak 

dapat diperagakan, sukar didiskusikan, maka seorang guru 

akan memberikan uraian menurut caranya masing-masing 

dengan tujuan murid dapat mengikuti jalan pikiran guru. 

b) Metode Diskusi  

Metode diskusi ini adalah bagian yang terpenting 

dalam memecahkan suatu masalah (problem solving) 

karena akan merangsang murid-murid berpikir atau 

mengeluarkan pendapat sendiri. Metode diskusi bukanlah 

hanya percakapan atau debat biasa saja tapi diskusi timbul 

karena ada masalah yang memerlukan jawaban atau 

pendapat yang bermacam-macam. Dalam metode diskusi 
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ini peranan guru sanagt penting dalam rangka 

menghidupkan kegairahan murid berdiskusi. 

c) Metode Eksprimen, metode ini biasanya dilakukan dalam 

pelajaran tertentu, biasanya terhadap ilmu-ilmu alam yang 

didalam penelitiannya menggunakan metode yang sifatnya 

obyektif, baik dilakukan di dalam/ di luar kelas maupun 

dalam suatu laboratorium tertentu. Melalui pelajaran 

tertentu, seperti ilmu hayat, sebenarnya seorang guru dapat 

pula memanfaatkan eksperimen untuk membantu aspek-

aspek pelajaran agama akan tetapi tidak semua hasil 

eksperimen dapat diterangkan secara logis. 

d) Metode Demonstrasi, metode demonstrasi adalah metode 

mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas 

suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana 

melakukan sesuatu kepada anak didik. Dengan metode 

demonstrasi guru atau murid memperlihatkan pada seluruh 

anggota kelas sesuatu proses, misalnya bagaimana cara 

sholat yang sesuai dengan ajaran/contoh Rasulullah SAW. 

e) Metode Pemberian Tugas, pusat kegiatan metode ini 

berada pada murid-murid dan mereka disuguhi bermacam 

masalah agar mereka menyelesaikan, menanggapi dan 

memikirkan masalah itu. Yang penting bagaimana melatih 

murid agar berpikir bebas ilmiah (logis dan sistematis) 



sehingga dapat memecahkan problem yang dihadapinya 

dan dapat mengatasi serta mempertanggungjawabkannya. 

f) Metode Sosiodrama, metode sosiodrama ini dapat 

dilaksanakan terutama dalam bidang studi kesenian atau 

dapat juga dilaksanakan dalam bidang sejarah. Dalam 

bidang studi agama dapat dilaksanakan terutama dalam 

bidang sejarah Islam. Metode sosio drama ini dilakukan 

setelah guru menjelaskan tentang sesuatu hal yang 

menyangkut bidang studi agama. 

g) Metode Drill (Latihan), latihan bermaksud agar 

pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi milik 

anak didik dan dikuasai sepenuhnya. Pengajaran yang 

diberikan melalui metode drill dengan baik selalu akan 

menghasilkan: (1) Anak didik itu akan dapat 

mempergunakan daya berpikirnya yang makin lama makin 

bertambah baik; (2) Pengetahuan anak didik bertambah 

dari berbagai segi, dan anak didik tersebut akan 

memperoleh paham yang lebih baik dan lebih mendalam. 

h) Metode Kerja kelompok, dilihat dari segi waktu dan cara 

pembentukan kelompok maka metode iniada beberapa 

macam yaitu: (a) Kerja Kelompok Jangka Pendek; 

Kelompok ini dapat dilaksanakan dalam kelas dalam 

waktu yang singkat ±20 menit, dan kelompok ini berguna 

agar pada anak didik tertanam rasa saling membantu dan 



kerja sama dalam menyelesaikan suatu tugas, (b) Kerja 

Kelompok Jangka Menengah; Kelompok ini diadakan 

karena kepentingan untuk penyelesaian unit-unit pelajaran, 

yang akan lebih baik apabila dikerjakan dengan cara 

bersama-sama dalam beberapa hari. 

i) Metode Tanya Jawab, metode tanya jawab ini tidak dapat 

digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan kadar 

pengetahuan setiap anak didik dalam suatu kelas, karena 

metode ini tidak memberi kesempatan yang sama pada 

setiap murid untuk menjawab pertanyaan. Metode tanya 

jawab dapat dipakai oleh guru untuk menetapkan perkiraan 

secara umum apakah anak didik yang mendapat giliran 

pertanyaan sudah memahami bahan pelajaran yang 

diberikan. 

j) Metode Proyek, pusat kegiatan metode ini terletak pada 

anak didik, dan guru berfungsi sebagai pembimbing 

mekanisme kerja anak didik dengan bekerja bersama-

sama. Namun demikian karena tiap-tiap anak didik 

mempunyai minat/kesenangan masing-masing maka dapat 

pula anak didik secara individual dalam hal-hal tertentu 

menghadapi masalah itu sendiri sesuai dengan minat yang 

dipilihnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk melatih 

anak didik agar berpikir secara ilmiah, logis dan 

sistematis. 



e. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA; 

Selama ini guru PAI lebih banyak mengenal model-model evaluasi 

acuan norma/kelompok dan evaluasi acuan patokan, dalam 

pendidikan agama Islam ternyata yang dinilai bukan hanya hafalan 

surah-surah pendek, hapalan rukun shalat dan seterusnya, tetapi 

apakah sholatnya rajin atau tidak. Di sinilah perlunya memahami 

evaluasi aturan etik.66 Saat guru PAI akan mengadakan tes atau 

pengukuran keberhasilan belajar, maka yang perlu diperhatikan 

adalah masalah apa yang akan dites atau dievaluasi. Jawaban 

terhadap masalah iniakan terkait dengan ketiga acuan di atas 

sebagai berikut: 

1) Jika yang akan dites adalah kemampuan dasar, maka digunakan 

evaluasi acuan norma.  

2) Jika yang dites adalah prestasi belajar, maka digunakan evaluasi 

acuan patokan. 

3) Jika yang dites adalah kepribadian, maka digunakan evaluasi 

acuan etik. Pendidikan Agama Islam banyak terkait dengan 

masalah ini.67 Masing-masing model evaluasi tersebut memiliki 

asumsi-asumsi dasar dan implikasi tertentu, baik terhadap 

tujuan pembelajaran, proses belajar mengajar maupun kriteria 

yang ditetapkannya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 

a. Penilaian Acuan Norma. Asumsi: 
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 Mengakui perbedaan individual 

 Normalitas distribusi populasi 

 Isomorphisme: adanya kesejajaran antara matematik dan 

alam semesta. Misalnya kalau barang ditambah mesti 

berubah, sebaliknya juga demikian. 

Jadi, hasil belajar dapat bertambah dan dapat juga 

berkurang. 

 Implikasinya terhadap: 

 Tujuan pembelajaran: kemampuan berkembang peserta 

didik lebih diutamakan daripada penguasaan materi. 

 Proses belajar mengajar: CBSA, mengembangkan 

kompetisi sehat antar siswa. 

 Kriteria: berkembang sesuai dengan kelompoknya. 

Penilaian Acuan Patokana. Asumsinya dalam hal ini ada 

harapan: Masing-masing model evaluasi tersebut memiliki 

asumsi-asumsi dasar dan implikasi tertentu, baik terhadap 

tujuan pembelajaran, proses belajar mengajar maupun kriteria 

yang ditetapkannya.  

b. Penilaian Acuan Patokana. Asumsinya dalam hal ini ada 

harapan:  

 Beda sebelum dan sesudah belajar. 

 Homogenitas hasil belajar/ mereduksi keragaman. 

 Mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dipelajari. 



 Implikasinya terhadap: 

 Tujuan pembelajaran: kemampuan penguasaan materi 

dan kemampuan menjalankan tugas tertentu lebih 

utama. 

 Proses belajar mengajar: belajar tuntas, modulasi, paket 

belajar, belajar mandiri. 

 Kriteria: sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

c. Penilaian Acuan Etika. Asumsi: 

 Manusia asalnya fitrah/ baik. 

 Pendidikan berusaha mengembangkan fitrah 

(aktualisasi). 

 Satunya iman, ilmu, dan amal. 

 Implikasinya terhadap: 

 Tujuan pembelajaran: menjadikan manusia “baik”, 

bermoral, beriman, dan bertakwa. 

 Proses belajar mengajar: sistem mengajar berwawasan 

nilai. 

  Kriteria: kriteria benar/ baik bersifat mutlak. 
 

Jenis-jenis evaluasi terkait dengan fungsinya sebagai berikut: 

1) Evaluasi sumatif, yakni evaluasi untuk menentukan angka 

kemajuan hasil belajar para siswa. 

2) Evaluasi penempatan, yakni untuk menempatkan para 

siswa dalam situasi belajar mengajar yang serasi. 



3) Evaluasi diagnostik, untuk membantu para siswa mengatasi 

kesulitan-kesulitan belajar yang mereka hadapi. 

4) Evaluasi formatif yang berfungsi untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar.68     

   

C. Program Akselerasi 

1. Pengertian Program Akselerasi 

Colangelo, dikutip oleh Hawadi, menyebutkan bahwa istilah 

akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (service delivery) 

dan kurikulum yang disampaikan (curriculum delivery).69 Sebagai model 

pelayanan, akselerasi dapat diartikan sebagai model layanan 

pembelajaran dengan cara lompat kelas, misalnya bagi siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi diberi kesempatan untuk mengikuti 

pelajaran pada kelas yang lebih tinggi. Sementara itu, model kurikulum 

akselerasi berarti mempercepat bahan ajardari yang seharusnya dikuasai 

oleh siswa saat itu sehingga siswa dapat menyelesaikan program 

studinya lebih awal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis 

materi pelajaran dengan materi yang esensial dan kurang esensial.70 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro, percepatan (acceleration) adalah cara 

penanganan anak super normal dengan memperbolehkan naik kelas 

secara meloncat atau menyelesaikan program reguler di dalam jangka 
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waktu yang lebih singkat.71 Dengan demikian, program akselerasi adalah 

suatu layanan program pendidikan dengan percepatan belajar dan 

kurikulum yang disusun untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan di 

atas rata-rata. Idealnya program akselerasi di suatu sekolah ini harus 

didukung oleh beberapa faktor penting, yaitu: 

1) Peserta didik yang mengikuti program akselerasi merupakan 

peserta didik pilihan dengan kemampuan intelegensi di atas 

rata-rata. 

2) Peserta didik tersebut harus mempunyai kondisi psikologi yang 

mendukung, pencapaian prestasi belajar yang tinggi, antara 

lain: mempunyai motivasi yang tinggi, tidak mengalami 

gangguan mental, dan emosional serta mempunyai kemampuan 

interaksi atau kemampuan beradaptasi yang bagus. 

3) Guru pada program akselerasi harus mempunyai sikap positif 

yang membantu penyesuaian peserta didik terhadap 

pelaksanaan program akselerasi. 

4) Pelaksanaan program akselerasi harus didukung oleh sarana 

dana prasarana pendidikan yang memadai. 

Dengan demikian, program akselerasi di sebuah sekolah harus 

didukung oleh semua faktor penting tersebut, di samping itu juga 

dukungan moral dan finansial dari orang tua siswa juga tak kalah 

penting, karena pelaksanaan program akselerasi memerlukan biaya yang 
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lebih untuk membayar tenaga pengajar untuk tambahan jam belajar, dan 

juga untuk kenyamanan dan sarana prasarana di kelas. 

 

2. Landasan Hukum Penyelenggaraan Program Percepatan 

Belajar 

Landasan Hukum penyelenggaraan program percepatan belajar 

antara lain: (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 

52: “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan 

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”72 Selama ini 

strategi penyelenggaraan pendidikan bersifat klasikal-masal, dan 

memberikan perlakuan yang standar (rata-rata) kepada semua siswa, 

padahal setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Akibatnya, 

siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di bawah rata-rata, 

karena memiliki kecepatan belajar di bawah kecepatan belajarsiswa 

lainnya, akan selalu tertinggal dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas 

rata-rata, karena memiliki kecepatan belajar di atas kecepatan belajar 

siswa lainnya, akan merasa jenuh, sehingga sering berprestasi di bawah 

potensinya. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan bagi siswa 

yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan khusus; (2) 

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
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membentukwatak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi pesertadidik....”73 Siswa yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa diharapkan dapat berprestasi 

sesuai dengan potensinya.  

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pelayanan pendidikan yang 

berdiferensiasi, yaitu pemberian pengalaman pendidikan yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan kecerdasan siswa dengan 

menggunakan kurikulum berdiversifikasi, yaitu kurikulum standar yang 

diimprovisasi alokasi waktunya sesuai dengan kecepatan belajar dan 

motivasi belajar siswa; (3) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 4: “Warga negara yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan 

khusus.”74 Tentunya ini merupakan berita yang menggembirakan bagi 

warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa untuk 

mendapatkan pelayanan pendidikan sebaik-baiknya.  

Sebelum lahir UUSPN, di Indonesia terdapat istilah gifted, talented, 

genius, maupun berbakat, yang diinterpretasikan tidak seragam, masing-

masing orang memiliki konotasi yang beragam. Namun, ada 

kecenderungan yang sama bahwa istilah-istilah tersebut diperuntukkan 

bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang 

melebihi orang-orang pada umumnya yangsebaya dengannya. Berkenaan 
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dengan hal tersebut, pemerintah memberi istilah warga negara yang 

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk menangkap arti 

dari istilah gifted, talented, genius, maupun berbakat. Kecerdasan 

berhubungan dengan kemampuan intelektual, sedangkan kemampuan 

luar biasa tidak terbatas hanya kemampuan intelektual.  

Jenis-jenis kemampuan dan kecerdasan luar biasa yang dimaksud 

dalam batasan ini meliputi bidang: (a) Intelektual dan akademik khusus; 

(b) Berpikir kreatif produktif; (c) Psikososial/kepemimpinan; (d) Seni/ 

kinestetik; dan (e) Psikomotor; (4) PPRI No.17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PPRI No. 17 tahun 2010 

Pasal 135 Ayat 1 berbunyi: Pendidikan khusus bagi peserta didik yang 

memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat 

diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/ 

MTs, SMA/ MA, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 

135 Ayat 2 berbunyi: Program pendidikan khusus bagi peserta didik 

yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, dapat 

berupa: (a) Program percepatan; dan atau (b) Program pengayaan. Pasal 

135 Ayat 3 berbunyi: Program percepatan sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan: (a) Peserta didik memiliki 

potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa yang diukur dengan tes 

psikologi; (b) Peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan atau 

bakat istimewa di bidang seni dan atau olah raga; dan (c) Satuan 

pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar 

Pendidikan Nasional. 



3. Tujuan Program Akselerasi 

Menurut Nasichin, dikutip oleh Hawadi, ada dua tujuan yang ingin 

dicapai dengan adanya program akselerasi bagi mereka yang memiliki 

kemampuan yang lebih, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.75 Tujuan 

umum sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang memiliki 

karakteristik khusus dari aspek kognitif dan efektifnya. 

b. Memenuhi hak asasinya selaku peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan dirinya. 

c. Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta 

didik. 

d. Menyiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan. 

 

Tujuan khusus sebagai berikut: 

1) Menghargai peserta didik yang memiliki kemampuan dan 

kecerdasan luar biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan 

lebih cepat. 

2) Memacu kualitas siswa dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual, intelektual dan emosional secara berimbang. 

3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran 

peserta didik. 
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4. Model Pembelajaran Akselerasi (Accelerated Learning) 

Accelerated pada dasarnya berarti bertambah cepat. Learning 

didefinisikan sebagai proses perubahan kebiasaan yang disebabkan oleh 

penambahan keterampilan, pengetahuan, atau sikap baru. Jika 

digabungkan, pembelajaran cepat berarti mengubah kebiasaan dengan 

meningkatkan kecepatan.76 Accelerated Learning (AL) membantu siswa 

untuk belajar lebih cepat dan efisien karena AL menghargai perbedaan 

preferensi proses pembelajaran individu, hal inilah yang kemudian dapat 

membedakan masa atau waktu belajar.Tujuan pembelajaran cepat seperti 

yang dikatakan oleh Dave Meier dalam bukunya The Accelerated 

Learning: The purpose of AL is to awaken learners to their full learning 

ability, to make learning enjoyable and fulfilling for themagain, and to 

contribute to their full human happiness, intelligence,competence, and 

success.77 Tujuan AL adalah untuk membangkitkan kemampuan belajar 

siswa secara penuh, membuat belajar menjadi menyenangkan dan 

memuaskan untuk siswa, serta memberikan kontribusi bagi siswa agar 

memiliki kecerdasan, kompetensi, dan keberhasilan. Pembelajaran cepat 

yang dirancang dengan mempertimbangkan segala aspek dan kebutuhan 

siswa akan menimbulkan motivasi belajar yang terus bertambah. 

Pembelajaran cepat berbeda dengan pembelajaran biasa. Pada AL 

siswa tidak hanya belajar mengetahui tentang, tetapi belajar mengetahui 

bagaimana. Pada AL siswa dapat belajar secara informal yaitu di luar 
                                                                 

76 Lou Russel, The Accelerated Learning Fieldbook  Panduan Pembelajaran Cepat, 
diterjemahkan oleh M. Irfan Zakkie (Bandung: Nusa Media, 2011), 5. 

77 Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook  (New York: McGraw-Hill, 
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jam sekolah dengan apa saja sumber belajarnya (fleksibel), siswa tidak 

harus hanya menghapalkan tetapi juga dapat intuitif dan bisa 

mengaplikasikan pengetahuan.78 Siswa dengan sadar hendak belajar 

bukan harus belajar, karena itulah pada AL siswa akan aktif, mereka 

akan terus belajar dengan cara mereka sendiri setelah ekplorasi singkat 

di ruang kelas. Keuntungan AL diantaranya adalah siswa mampu belajar 

lebih banyak dan cepat, memiliki ingatan yang lebih baik, mampu 

mentransfer pembelajaran ke dalam kerja dengan lebih baik, 

meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan untuk 

melakukan inovasi, dan meningkatkan gairah belajar. Pada sekolah yang 

menyelenggarakan program percepatan belajar (Accelerated Learning), 

muatan materi kurikulum untuk program akselerasi tidak berbeda 

dengan kurikulum standar yang digunakan untuk program reguler. 

Perbedaannya terletak pada penyusunan kembali struktur program 

pengajaran dalam alokasi waktu yang lebih singkat. Program percepatan 

belajar ini akan menjadikan kurikulum standar yang biasanya ditempuh 

siswa SMA dalam tiga tahun menjadi hanya dua tahun. Pada tahun 

pertama, siswa akan mempelajari seluruh materi kelas 1 ditambah 

dengan setengah materi kelas 2. Di tahun kedua, mereka akan 

mempelajari materi kelas 2 yang tersisa dan seluruh materi kelas 3. 

Pengaturan kembali program pembelajaran pada kurikulum standar 

yang biasanya diberikan dengan alokasi waktu enam semester menjadi 

empat semester dilakukan tanpa mengurangi isi kurikulum. Kuncinya 
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terletak pada analisis materi kurikulum dengan kalender akademis yang 

dibuat khusus. Seperti diketahui, untuk siswa berbakat intelektual 

dengan keberbakatan tinggi, tidak semua materi kurikulum standar perlu 

disampaikan dalam bentuk tatap muka dan atau dengan irama belajar 

yang sama dengan siswa reguler. Oleh karena itu, setiap guru yang 

mengajar di kelas akselerasi perlu terlebihdahulu melakukan analisis 

materi pelajaran untuk menentukan sifat materiyang esensial dan kurang 

esensial. Suatu materi dikatakan memiliki konsepesensial bila memenuhi 

kriteria berikut ini: (1) konsep dasar; (2) konsep yang menjadi dasar 

untuk konsep berikutnya; (3) konsep yang berguna untuk aplikasi; (4) 

konsep yang sering muncul pada Ebtanas; (5) konsep yang sering 

muncul pada UMPTN untuk SMA. Materi pelajaran yang diidentifikasi 

sebagai konsep-konsep yang esensial diprioritaskan untuk diberikan 

secara tatap muka, sedangkan materi-materi yang non esensial, kegiatan 

pembelajarannya dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan mandiri79 

Kurikulum yang digunakan pada program percepatan belajar adalah 

kurikulum nasional dan muatan lokal, yang dimodifikasi dengan 

penekanan pada materi yang esensi dan dikembangkan melalui sistem 

pembelajaran yang dapat memacu dan mewadahi integrasi 

pengembangan spiritual, logika, etika, dan estetika serta 

mengembangkan kemampuan berfikir holistik, kreatif dan sistematis. 

Dengan demikian, kurikulum program percepatan belajar adalah 

kurikulum yang diberlakukan untuk satuan pendidikan yang 
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bersangkutan, sehingga lulusan program akselerasi memiliki kualitas dan 

standar kompetensi yang sama dengan lulusan program reguler, 

perbedaannya hanya terletak pada waktu keseluruhan yang ditempuh 

dalam menyelesaikan pendidikannya lebih cepat bila dibanding dengan 

program reguler. Sistem evaluasi program percepatan belajar pada 

dasarnya sama dengan program reguler, terdiri atas ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan semester, dan ujian nasional/sekolah. 

Perbedaan terletak pada tes-tes pilihan materi-materi yang bereskalasi 

sehingga butir-butir soal mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan 

cakupan yang lebih luas. Dengan demikian, secara tersirat dengan jelas 

bahwa siswa yang mengikuti program percepatan belajar mempunyai 

beban belajar yang jauh lebih kompleks atau banyak dibandingkan 

dengan siswa yang mengikuti program reguler. 

 



Bab V 

METODE PEMBELAJARAN PAI 
 

A. Strategi dan Metode Pembelajaran PAI 

Tugas pendidik atau guru adalah menciptakan suasana pembelajaran 

yang dapat membuat peserta didik untuk senantiasa belajar dengan baik 

dan bersemangat. Suasana pembelajaran yang demikian akan berdampak 

positif dalam pencapaian prestasi belajar yang optimal. Guru sebaiknya 

memiliki kemampuan dalam memilih strategi, metode, serta media 

pembelajaran yang tepat, karena ketidak tepatan dalam penggunaan 

strategi, metode, serta media pembelajaran akan menimbulkan 

kejenuhan bagi peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan 

sehingga materi kurang dapat dipahami yang akan mengakibatkan 

peserta didik menjadi apatis. Oleh karena itu guru tidak hanya dituntut 

memiliki pengetahuan dan kemampuan mengajar, tetapi juga 

mewujudkan kompleksitas peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

diembannya secara kreatif. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, 

pada Bab 2 Pasal 3 disebutkan bahwa: “Pendidikan Nasonal berfungsi 

mengembangakan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka menerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 



manusia yang beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.1 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka guru 

harus mampu menyelenggarakan proses pembelajaran seperti yang 

digambarkan dalam PP No. 19/2005: “Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik”.2 Berdasarkan PP tersebut, berarti seorang guru harus 

mengusahakan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran seperti yang disebutkan dalam PP. Guru 

dapat mempersiapkan bahan pembelajaran yang sistematis dan 

terprogram seperti buku ajar, modul atau media lain yang dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu juga diperlukan manusia-

manusia sumber yang dapat membantu peserta didik dalam bidang 

keahlian masing-masing. Tentu saja guru pun merupakan salah satu 

sumber yang selalu sedia membantu peserta didik.3 Guru PAI tidak 

hanya sebagai salah satu sumber belajar dan sumber nilai, tetapi juga 

harus menampilkan diri sebagai ahli dalam menata sumber belajar 
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pendidikan agama yang lainnya serta mampu mengintegrasikan ke 

dalam tampilan dirinya. 

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 

untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.4 Semua orang yakin 

bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Dengan potensi yang dimilikinya, guru PAI 

dituntut untuk mengembangkan suatu hal yang baru dalam proses belajar 

mengajar yang nantinya diharapkan peserta didik dapat lebih 

bersemangat dalam menerima pelajaran. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran pun bervariatif, antara 

lain: metode ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, kerja 

kelompok, pemberian tugas (resitasi) dan sebagainya. Dalam sekali 

pertemuan dalam pembelajaran, tidak hanya menggunakan satu metode 

saja, namun beberapa metode yang digunakan secara bergantian atau 

digabungkan. Sedangkan media yang digunakan dalam pembelajaran 

antara lain: media audio seperti penggunaan kaset pembelajaran, media 

cetak berupa buku, media visual seperti gambar, lukisan, atau foto yang 

menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda, media audio visual 

berupa penggunaan LCD dan laptop yang digunakan untuk memutar 

video, film atau slide power point. Penggunaan media selalu diterapkan 

sehingga tidak hanya menyampaikan materi seadanya. Dan sumber 

materi pembelajaran tidak hanya berpedoman pada buku referensi yang 

sudah ada saja, namun juga menggunakan buku referensi lain guna 
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menambah wawasan, selain itu beliau juga mengaitkan materi pelajaran 

dengan kejadian yang aktual yang ada di sekitar atau dalam kehidupan 

sehari-hari. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan tidak selalu 

menunggu ujian akhir semester, namun dapat dilakukan kapan saja, 

misalnya pada awal, pada saat berlangsungnya pembelajaran dan setelah 

proses pembelajaran. 

Adapun pengertian dari metode pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Metode 

Metode adalah cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa 

untuk mencapai tujuan tertentu.5  

Jadi metode yang penulis maksud dalam adalah cara-cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran 

 

2. Pelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran adalah proses, perbuatan, cara mengajar atau 

mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.6  
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Pembelajaran yang dimaksud disini adalah proses atau kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 

 

3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Abdul Madjid dan Dian Andayani Pendidikan Agama 

Islama dalah upaya sadar dan rencana dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani ajaran 

Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut 

agama lain dalam hubungannya dalam kerukunan antar umat 

beragama hingga terwujud persatuan dan kesatuan. 

Dengan demikian, yang dimaksud mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta 

didik agar dapat mengenal, memahami, menghayati, mengimani 

ajaran Islam, serta menghormati penganut agama lain agar terwujud 

persatuan dan kesatuan.7 

 

4. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Istilah metode pengajaran terdiri dari kata “metode dan 

pengajaran”. Dan secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa 

(Greek) yang terdiri dari dua suku kata yaitu metha artinya melewati 

atau melalui dan hodos artinya jalan atau cara, adapun pengajaran 

berasal dari kata “ajar” ditambah dengan awalan “me” menjadi 
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“mengajar” berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan 

bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran.8 Pengajaran yang 

artinya bahan pelajaran yang disajikan atau proses penyajian bahan 

pelajaran. Dalam uraian ini istilah pengajaran diartikan sebagai 

proses penyajian bahan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

tujuan agar orang lain itu menerima, menguasai dan 

mengembangkan bahan itu. Para ahli merumuskan berbagai ta’rif 

tentang metode pengajaran diantaranya ialah sebagai berikut: 

a) Depag RI menta’rifkan bahwa “metode pengajaran adalah 

cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadalan 

hubungan dengan pelajar pada saat berlangsungnya 

pengajaran”. 

b) Muhammad Athiyah al-Abrasyi menta’rifkan pula bahwa 

“metode pengajaran adalah jalan yang diikuti untuk 

memberikan pengertian pada murid-murid tentang segala 

macam materi dalam berbagai pelajaran”. 

c) Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, merumuskan 

pula sebagai berikut: “Metode pengajaran itu adalah suatu 

teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid, ia 

dimaksudkan agar murid dapat menangkap pelajaran dengan 

mudah, efektif dan dapat dicerna oleh anak didik dengan baik” 

d) Marasudin Siregar menta’rifkan bahwa “metode pengajaran 

adalah merupakan suatu proses interaksi edukasi dalam proses 
                                                                 

8 Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, Psikologi Pendidikan . Edisi Keempat 
(Semarang: UNNES PRESS, 2012), 47. 



belajar mengajar antara peserta didik dengan pendidik. Peserta 

didik di satu pihak dan pendidik di pihak lain”.  

Dari beberapa pengertian para ahli tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa metode pengajaran adalah suatu cara atau jalan 

yang berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam menyajikan 

bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah 

ditentukan. Metode Pembelajaran PAI dapat diartikan sebagai cara 

yang digunakan oleh seorang guru agama dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Pendidikan 

Agama Islam. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

dan menganalisis Metode Pembelajaran PAI, terdapat hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain:9 

1. Keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat 

kecerdasan, kematangan, perbedaan individu lainnya. 

2. Tujuan yang hendak dicapai, jika tujuannya pembinaan daerah 

kognitif maka metode driil kurang tepat digunakan. 

3. Situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas, 

situasi lingkungan. Bila jumlah murid begitu besar, maka 

metode diskusi agak sulit digunakan apalagi bila ruangan yang 

tersedia kecil. Metode ceramah harus mempertimbangkan 

antara lain jangkauan suara guru. 

4. Alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode 

yang akan digunakan. Bila metode eksperimen yang akan 
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dipakai, maka alat-alat untuk eksperimen harus tersedia, 

dipertimbangkan juga jumlah dan mutu alat itu. 

5. Kemampuan pengajar tentu menentukan, mencakup 

kemampuan fisik, keahlian. 

6. Sifat bahan pengajaran. Ada bahan pelajaran yang lebih baik 

disampaikan lewat metode ceramah, ada yang lebih baik 

dengan metode driil, dan sebagainya.  

Demikianlah beberapa pertimbangan dalam menentukan 

metode yang akan digunakan dalam proses interaksi belajar 

mengajar. Hal-hal diatas perlu diperhatikan oleh seorang pendidik 

dalam rangka memilih dan menentukan metode pembelajaran yang 

akan digunakan, karena kebanyakan pendidik hanya menggunakan 

satu metode saja yang hal itu akan membuat peserta didik menjadi 

bosan dan akan mengabaikan proses pembelajaran. 

 

B. Metode Pembelajaran Afektif dalam PAI 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

menempuh produktifitas di segala sektor kehidupan, bahkan untuk 

menanamkan kemampuan baru kepada generasi muda sebagai penerus 

pelaksana pendidikandi Indonesia. Dalam praktek masyarakat ikut 

terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini, baik dari segi 

materiil dan moril. Suatu metode, startegi, media ataupun hal-hal yang 



sifatnya monoton yang digunakan dalam proses pembelajaran akan 

menimbulkan kebosanan pada diri pesertadidik.10  

Oleh karena itu hendaknya guru melakukan perubahan-perubahan 

dalam proses pembelajaran atau melakukan variasi-variasi, sehingga 

dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik senantiasa 

menunjukkan ketekunan, kegairahan, serta penuh partisipasi. Untuk 

keperluan ini, guru perlu melatih diri guna menguasai keterampilan-

keterampilan tersebut.11 Mengadakan metode dengan berbagai gaya 

mengajar, media pembelajaran, pola interaksi pembelajaran dan variasi 

metode akan membantu peserta didik menimbulkan dan meningkatkan 

perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan, 

memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat, memunculkan rasa 

ingin mengetahui dan menyelidiki hal-hal baru serta memupuk tingkah 

laku yang positif.  

Guru yang menggunakan variasi dalam proses pembelajaran juga 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima 

pelajaran yang disenanginya. Sebelum menggunakan variasi, guru harus 

benar-benar merencanakannya secara matang. Langkah-langkah 

pelaksanaannya harus tergambar jelas pada perencanaan yang dibuat 

guru. Gambaran pelaksanaan variasi ini kemudian dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Menggunakan variasi dalam 

proses pembelajaran dilakukanguru agar peserta didik dapat terlibat 
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secara aktif sehingga mempermudah peserta didik mencapai tujuan 

dengan efektif.  

Karenanya penggunaan variasi ini harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Variasi yang dilakukan guru untuk 

menyiasati anak belajar secara kreatif harus digunakan secara lancar dan 

berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik 

dan tidak mengganggu pembelajaran. Bosan merupakan masalah yang 

selalu terjadi dimana-mana dan orang selalu berusaha menghindarinnya. 

Bosan terjadi jika seseorang selalu melihat, merasakan, mengalami 

peristiwa yang sama secara berulang-ulang, bertemu dengan hal-hal 

yang “itu-itu” saja dan tidak ada sesuatu yang diharapkan. Begitu juga 

dengan proses pembelajaran atau pengajaran oleh guru. Jika guru tidak 

pandai mengadakan variasi pengajaran tentunya peserta didik akan 

mengalami kejenuhan atau kebosanan.12  

Menurut Hasibuan, faktor kebosanan yang disebabkan oleh adanya 

penyajian kegiatan belajar yang begitu-begitu saja akan mengakibatkan 

perhatian, motivasi, dan minat siswa terhadap pelajaran, guru, dan 

sekolah menurun. Untuk itu diperlukan adanya keanekaragaman dalam 

penyajian kegiatan belajar. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan 

variasi-variasi yang dilakukan guru dalam proses pengajaran yang 

bertujuan agar siswa tidak mengalami kebosanan dalam menerima 

pelajaran. 

                                                                 
12 Muhammad Asrori, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Wacana Prima, 1987), 

28. 



Dalam mengembangkan kemampuan mengelola interaksi belajar 

mengajar guru harus berlatih agar dapat menyelenggarakan interaksi 

edukatif yang menjadi jembatan untuk menghidupkan persenyawaan 

antara pengetahuan dan perbuatan. Pengembangan kemampuan yang 

perlu dilatihkan bagi setiap guru adalah keterampilan dasar mengajar 

yang meliputi antara lain; keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, mengadakan variasi, keterampilan 

membimbing diskusi baik kelompok atau perorangan, keterampilan 

mengelola kelas, dan keterampilan mengaktifkan belajar siswa.13  

Maka saat ini yang seharusnya dilakukan oleh para guru Pendidikan 

Agama Islam adalah mengembangkan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi peserta didik baik dalam pemahaman 

mengenai ajaran-ajaran agamanya, mendorong mereka untuk 

mengamalkannya dan sekaligus dapat membentuk akhlak dan 

kepribadiannya. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa 

yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. Pembelajaran yang 

berorientasi terget penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi 

mengingat dalam jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang. 

Dari definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa metode gaya 

mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap dan perbuatan guru 

dalam kontek belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi 
                                                                 

13 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
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kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi 

terhadap pelajarannya. Danini bisa dibuktikan melalui ketekunan, 

antusiasme, keaktifan mereka dalam belajar dan mengikuti pelajarannya 

di kelas. Anak tidak bisa dipaksakan untuk terus menerus memusatkan 

perhatiannya dalam mengikuti pelajarannya, apalagi jika guru saat 

mengajar tanpa menggunakan variasi alias monoton yang membuat 

siswa kurang perhatian, mengantuk, dan mengalami kebosanan. 
 

1. Macam-Macam Metode Pembelajaran PAI 

Adapun metode-metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

diantaranya yang sering digunakan adalah sebagai berikut :14  

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah yaitu suatu cara penyampaian bahan 

secara lisan oleh guru di muka kelas. Peran seorang murid disini 

sebagai penerima pesan, mendengar memperhatikan, dan 

mencatat keterangan-keterangan guru. Metode ini layak dipakai 

guru bila pesan yang disampaikan berupa informasi, jumlah 

siswa terlalu banyak, dan guru adalah seorang pembicara yang 

baik. Penerapan metode ceramah dalam pendidikan Islam 

disinyalir dalil Al-Qur’an. Metode ini terilhami dari kisah Nabi 

Musa A.S ketika menyampaikan permohonan kepada Allah 

SWT. Firman Allah SWT: yang Artinya: Berkata Musa: "Ya 

Tuhanku, lapangkanlah untuk ku dadaku, dan mudahkanlah 

                                                                 
14 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), 61. 



untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya 

mereka mengerti perkataanku."15 Ayat ini mengisyaratkan 

bahwa dalam proses pembelajaran penyampaian materi melalui 

metode ceramah hendaknya disampaikan dengan jelas, logis 

serta berbobot, sehingga anak didik dapat cepat memahami, 

mengerti serta merima. Kelebihan: penggunaan waktu yang 

efisien dan pesan yang disampaikan dapat sebanyak-banyaknya, 

pengorganisasian kelas lebih sederhana, dapat memberikan 

motivasi terhadap siswa dalam belajar, fleksibel dalam 

penggunaan waktu dan bahan. Kelemahan: guru seringkali 

mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa, siswa 

cenderunng bersifat pasif dan sering keliru dalam 

menyimpulkan penjelasan guru, menimbulkan rasa pemaksaan 

pada siswa, cenderung membosankan dan perhatian siswa 

berkurang. 
 

b. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua 

individu atau lebih, berinteraksi secara verbal dan saling 

berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan 

pendapat dan memecahkan sebuah masalah tertentu. Kelebihan: 

suasana kelas lebih hidup, dapat menaikkan prestasi kepribadian 

individu, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa, siswa 

belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib 
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dalam musyawarah. Kelemahan: siswa ada yang tidak aktif, 

sulit menduga hasil yang dicapai, siswa mengalami kesulitan 

mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah dan 

sistematis. Untuk mengatasi kelemahan dan segi negatif dari 

metode ini: pimpinan diskusi diberikan kepada murid dan diatur 

secara bergiliran, guru mengusahakan seluruh siswa agar 

berpartisipasi dalam diskusi, mengusahakan supaya semua 

siswa mendapat giliran berbicara, sementara siswa yang lain 

belajar mendengarkan pendapat temannya, mengoptimalkan 

waktu yang ada untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.  
 

c. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya Jawab yaitu penyampaian pelajaran 

dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab 

atau penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus 

dijawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari 

murid kepada guru. Kelebihan: situasi kelas akan hidup karena 

anak-anak aktif berfikir dan menyampaikan buah fikiran, 

melatih agar anak berani mengungkapkan pendapatnya dengan 

lisan, timbulnya perbedaan pendapat diantara anak didik akan 

menghangatkan proses diskusi dengan lisan secara teratur, 

mendorong murid lebih aktif dan sungguh-sungguh, 

merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya 

pikir, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa 

dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kelemahan: 



memakan waktu lama, siswa merasa takut apabila guru kurang 

mampu mendorong siswanya untuk berani menciptakan suasana 

yang santai dan bersahabat, tidak mudah membuat pertanyaan 

sesuai dengan tingkat berfikir siswa. 
 

d. Metode Pembiasan 

Yaitu sebuah cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai 

dengan tuntunan agama Islam. Contohnya ayat pengharaman 

khomar. Kelebihan: tidak hanya berkaitan lahiriyah tetapi 

berhubungan aspek batiniyah. Metode ini tercatat sebagai 

metode paling berhasildalam pembentukan kepribadian anak 

didik. Kelemahan: membutuhkan tenaga pendidik yang bener-

benar dapat dijadikan sebagai contoh. 
 

e. Metode Keteladanan 

Yaitu hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh 

seseorang dari orang lain, namun keteladanan yang dimaksud 

disini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat 

pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik, sesuai dengan 

pengertian uswah dalam ayat al-Qur’an.16 Kelebihan: 

memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajarinya, memudahkan guru mengevaluasi hasil belajar, 

mendorong guru akan selalu berbuat baik, tercipta situasi yang 

baik dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 
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Kelemahan: figur guru yang kurang baik cenderung akan ditiru 

oleh anak didiknya, jika teori tanpa praktek akan menimbulkan 

verbalisme. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Metode Pembelajaran PAI 

Faktor yang mempengaruhi Pembelajaran PAI dalam proses 

pembelajaran tentunya tidak semulus dengan apa yang kita harapkan, 

akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

karena proses ini berkaitan dengan tuntas atau tidaknya hasil 

pembelajaran, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern.17  

Faktor yang mempengaruhi Pembelajaran PAI 

a. Faktor intern  

1) Sikap terhadap belajar  

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian 

tentang sesuatu, yang membawa diri sesuai dengan 

penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu, mengakibatkan 

terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaiakan. 

2) Motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada 

diri siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau 

tiadanya motifasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar. 

Selanjutnya, mutu hasil belajar akan menjadi rendah. 
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3) Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan 

memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian 

tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses 

memperolehnya. 

4) Mengolah Bahan Belajar 

Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan 

siswa untuk menerimaisi dan cara pemerolehan ajaran 

sehingga menjadi bermakna bagi siswa. 

5) Menyimpan Prolehan Hasil Belajar 

Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan 

kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. 

Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam 

waktu pendek dan waktu yang lama. Kemampuan 

menyimpan pesan yang pendek berarti hasil belajar cepat 

dilupakan. Kemampuan menyimpan pesan yang lama berarti 

hasil belajar tetap dimiliki siswa. 

6) Menggali hasil belajar yang tersimpan 

Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan 

proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Dalam hal 

pesan baru, maka siswa akan memperkuat pesan dengan cara 

mempelajari kembali, atau mengaitkannya dengan bahan 

lama. Dalam hal pesan lama, maka siswa akan memanggil 



atau membangkitkan pesan dan pengalaman lama untuk 

suatu unjuk hasil belajar. 

7) Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar 

Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar 

merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini siswa 

membuktikan keberhasilan belajar. Siswa menunjukkan 

bahwa ia telah mampu memecahkan tugas-tugas belajar atau 

mentransfer hasil belajar. Dari pengalaman sehari-hari di 

sekolah diketahui bahwa ada sebagian siswa tidak mampu 

berprestasi dengan baik. 

8) Rasa percaya diri 

Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan 

diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa 

percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari 

lingkungan. Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk 

prestasi merupakan tahap pembuktian “perwujudan diri” 

yang diakui oleh guru dan rekan sejawad siswa. Makin 

sering berhasil menyelesaikan tugas, maka semakin 

memperoleh pengakuan umum, dan selanjutnya rasa percaya 

diri semakin kuat. 

9) Intelegensi dan keberhasilan belajar 

Menurut Wechler (Monk & Knoers, Siti Rahayu 

Haditono) ¬Sebagaimana dikutib oleh Dimyati dan 

Mudjiono¬ Intelegensi adalah suatu kecakapan global atau 



rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, 

berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara 

efisien. Kecakapan tersebut menjadi aktual bila siswa 

memecahkan masalah dalam belajar atau kehidupan sehari-

hari. 

10) Kebiasaan belajar 

Dalam kegiatan sehari-hari ditemukannya adanya 

kebiasaan belajar yang kurang baik kebiasaan tersebut antara 

lain belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, 

menyia-nyiakan kesempatan belajar, bersekolah hanya untuk 

bergengsi, bergaya minta belas kasihan tanpa belajar. Dan 

hal-hal yang menyimpang dalam proses belajar yang 

lainnya. 

11)  Cita-cita siswa 

Dalam rangka tugas perkembangan, pada umumnya 

setiap anak memiliki cita-cita dalam hidup. Cita-cita 

merupakan motivasi intrinsik. Tetapi adakalanya “gambaran 

yang jelas” tentang tokoh teladan bagi siswa yang belum 

ada. Cita-cita sebagai motifasi intrinsic perlu didikan. 

Didikan memiliki cita-cita harus dimulai sejak sekolah 

dasar. 



b. Faktor ekstern 

1) Guru sebagai Pembina belajar 

Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya 

mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, 

tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. 

Sebagai pendidik, ia memusatkan perhatian pada 

kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan 

kebangkitan belajar. Kebangkitan belajar tersebut 

merupakan wujud emansipasi diri siswa. Sebagai guru yang 

pengajar, ia bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di 

sekolah. 

2) Prasarana dan sarana pembelajaran 

Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, 

ruang belajar, lapangan olah raga, ruang ibadah, ruang 

kesenian, dan peralatan olah raga. Sarana pembelajaran 

meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas 

laboratorium sekolah, dan berbagai media pembelajaran 

yang lain. Lengkapnya prasarana dan sarana pembelajaran 

merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Prasarana dan 

sarana proses belajar adalah barang mahal. Barang-barang 

tersebut dibeli dengan uang pemerintah dan masyarakat. 

Maksud pembelian tersebut adalah untuk mempermudah 

siswa belajar. Dengan tersedianya prasarana dan sarana 



belajar berarti menuntut guru dan siswa dalam 

menggunakannya. 

3) Kebijakan penilaian 

Proses belajar sampai pada puncaknya pada hasil 

belajar siswa atau unjuk kerja siswa. Sebagai suatu hasil 

maka dengan unjuk kerja tersebut, proses belajar berhenti 

untuk sementara. Dan terjadilah penilaian. Dengan penilaian 

yang dimaksud adalah penentuan sampai sesuatu dipandang 

berharga, bermutu, atau bernilai. Ukuran tentang hal itu 

berharga, bermutu atau bernilai datang dari orang lain. 

Dalam penilaian hasil belajar, maka penentu keberhasilan 

belajar tersebut adalah guru. Guru adalah pemegang kunci 

pemebelajaran. Guru menyusun desain pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

4) Lingkungan sosial di sekolah 

Siswa-siswa di sekolah membentuk suatu lingkungan 

pergaulan, yang disebut lingkungan sosial siswa. Dalam 

lingkungan sosial siswa tersebut ditemukan adanya 

kedudukan dan peranan tertentu. Sebagai ilustrasi, seorang 

siswa dapat menjabat sebagai pengurus kelas, sebagai ketua 

kelas, dan sebagainya. Tiap siswa berada dalam lingkungan 

sosial siswa di sekolah. Ia memiliki kedudukan dan peranan 

yang diakui sesama. Jika seorang siswa diterima, maka ia 



dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. 

Sebaliknya, jika ia tertolak, maka ia akan merasa tertekan. 

5) Kurikulum sekolah 

Program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri 

pada suatu kurikulum. Kurikulum yang diberlakukan 

sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh 

pemerintah, atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu 

yayasan pendidikan. Kurikulum sekolah tersebut berisi 

tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar 

mengajar, dan evaluasi. Berdasarkan kurikulum tersebut, 

guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan 

siswa. 

Hal itu berarti bahwa program pembelajaran di 

sekolah sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Selain 

karena adanya faktor intern dan faktor ekstern, ada juga 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran, 

yaitu:18 

a. Faktor yang bersumber dari diri sendiri 

1) Tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas 

Siswa yang masuk dalam lembaga pendidikan 

atau sekolah hanya sekedar membuang-buang 

waktu saja atau menggunakan waktu senggang saja. 

                                                                 
18 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Relajar Mengajar (Bandung: 

Alfabeta, 2006), 59. 



Tujuan yang samar-samar tidak realistis juga dapat 

menjadi penghalang atas kemajuan studinya. 

2) Kurangnya minat terhadap bahan pelajaran 

Minat yang besar akan mendorong motivasi, 

demikian dalam mengikuti studinya. Kurangnya 

minat menyebabkan kurangnya perhatian dan usaha 

belajar, sehingga menghambat studinya. 

3) Kesehatan yang sering mengganggu 

Badan yang sering sakit-sakitan, kurangnya 

vitamin merupakan faktor yang sangat menghambat 

kemajuan studi seseorang. Adanya gangguan 

emosionil, rasa tidak tenang, khawatir, mudah 

tersinggung, sikap agresif semuanya menjadikan 

kegiatan belajar menjadi terganggu. 

b. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah.19 

1)  Kurangnya bahan-bahan bacaan 

Ketersediaan buku bacaan di perpustakaan 

sekolah menjadi penyebab siswa kesulitan dalam 

menambah pengetahuan mereka untuk belajar dan 

juga membaca. 

2) Bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan 

Penyusunan bahan pelajaran bagi para siswa 

yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka akan 
                                                                 

19 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2004), 51. 



sangat menghambat studi mereka. Ketidaksesuaian 

ini dapat berarti tidak sesuai dengan kemampuan 

berfikir mereka. 

3) Kurangnya alat-alat 

Kurangnya alat-alat untuk praktek di sekolah 

akan sangat mengganggu kelancaran belajar para 

siswa, dengan kata lain apabila terdapat pelajaran 

praktek dan alat terbatas, maka yang dilakukan 

adalah digunakan secara bergantian dan ini sangat 

tidak efisien. 

c. Faktor yang bersumber dari keluarga20 

1) Masalah kemampuan ekonomi 

Masalah biaya menjadi sumber kekuatan 

terbesar dalam belajar, kurangnya biaya sangat 

mengganggu kelancaran studi. Akan tetapi orang 

mampu dan banyak biaya untuk studi justru akan 

habis karena penyalahgunaan biaya. 

2) Masalah broken home 

Siswa yang mengalami broken home akan 

sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajarnya. 

Hal ini terjadi karena tidak adanya kekompakan dari 

orang tua untuk mendukung dia belajarnya. 

3) Kurangnya kontrol orang tua 

                                                                 
20 Ibid., 54. 



Orang tua turut bertanggung jawab atas 

kemajuan studi anaknya. Pengawasan yang kurang 

ini bisa menimbulkan kecenderungan adanya bebas 

mutlak yang akan menjadikan anak tersebut berbuat 

menyimpang karena kurangnya pengawasan orang 

tuanya. 

d. Faktor yang bersumber dari masyarakat21 

1)  Tidak mempunyai teman belajar bersama 

Tidak adanya teman untuk berdiskusi atau 

bertukar pendapat akan menghambat belajar siswa. 

Sekalipun faktor ini tidak terlalu menentukan hasil 

belajar yang baik, tetapi ia mempunyai arti dan turut 

mendorong kegiatan belajar. 

2)  Aktif berorganisasi 

Belajar berorganisasi, kita dapat belajar 

menjadi pemimpin dan menjadi anggota yang baik. 

Akan tetapi, apabila terlalu banyak waktu yang 

digunakan untuk berorganisasi maka akan 

menyebabkan kelalaian dalam belajar. 

 

 

 

                                                                 
21 Usman, Menjadi..., 56. 



C. Prilaku Belajar Siswa 

1. Pengertian Prilaku 

Perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarang 

respon baik itu reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang dilakukan 

oleh suatu organisme. Secara khusus pengertian perilaku adalah bagian 

dari satu kesatuan pola reaksi.22 Perilaku menurut Walgito adalah suatu 

aktivitas yang mengalami perubahan dalam diri individu. Perubahan itu 

didapat dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian 

perilaku tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan sikap.  

Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa sikap berkaitan dengan 

tujuan memahami kecenderungan-kecenderungan perilaku. Menurut 

Gunarsa menyatakan bahwa: “Perilaku adalah segala sesuatu atau 

tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai tata/cara yang ada dalam suatu 

kelompok”. Berdasarkan pengertian di atas, perilaku itu adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan nilai-nilai norma atau 

pun nilai yang ada dalam masyarakat yang sudah ada sebelumnya dalam 

suatu kelompok sosial masyarakat. 

Seorang anak harus belajar konsep belajar moral yang harus 

diperhatikan dalam perilakunya terus-menerus setiap kali ia menemui 

situasi yang sama. Melalui orang lain maka ia dapat belajar bergairah 

dan bertingkah laku yang baik. Orang lain dalam hal ini adalah guru 

Pendidikan Kewarganegaraan yang akan memberikan apa yang 

diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 

                                                                 
22 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran  (Bandung: Alfabeta, 2010), 93. 



Dari pendapat di atas, dapatlah dikatakan bahwa perilaku terjadi 

karena adanya proses antara pemikiran dan sikap untuk melakukan 

tindakan yang diiginkan. Menurut Muh. Fawzin perilaku adalah gerak- 

gerik yang berhubungan dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari 

seperti bekerja, beriman, berpikir dan sebagainya dengan perilaku ini 

kita akan mengenal seseorang, perilaku terbentuk melalui proses 

tertentu. 

Dari pendapat di atas, ternyata bahwa pembentukan perilaku itu 

senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dengan lingkungan 

pembentukan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecerdasan, 

dorongan atau minat dan objek serta hasil kebudayaan yang dijadikan 

sasaran dalam mewujudkan bentuk perilaku. Faktor-faktor tersebut akan 

dapat terpadu menjadi perilaku yang terbentuk, yang dapat diterima oleh 

individu itu sendiri dan lingkungannya. 

 

2. Pengertian Prilaku Belajar 

Perilaku belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis, yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai 

sikap. 23 

Diantara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik 

perilaku belajar yang terpenting adalah: 

                                                                 
23 Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni, Psikologi Pendidikan. Edisi Keempat 

(Semarang: UNNES PRESS, 2012), 47. 



a. Perubahan itu intensional 

Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah 

berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja 

dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. 

Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari 

akan adanya perubahan yang dialami atau sekurang-kurangnya 

ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti 

penambahan pengertian, kebiasaan, sikap, dan pandangan suatu 

keterampilan, dan seterusnya.  

Namun demikian, perlu pula dicatat bahwa kesengajaan 

balajar itu, menurut Anderson tidak penting, yang penting cara 

mengelola informasi yang diterima siswa pada waktu 

pembelajaran terjadi. Di samping itu, dari kenyataan sehari-hari 

juga menunjukkan bahwa tidak semua kecakapan yang kita 

peroleh merupakan hasil kesengajaan belajar yang kita sadari. 

b. Perubahan itu positif dan aktif  

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat 

positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai 

dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan 

tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya 

sesuatu yang baru (seperti pemahaman dari keterampilan baru) 

yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Adapun 

perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya seperti 



karena proses kematangan (misalnya, bayi yang bisa merangkak 

setelah bisa duduk), tetapi karena usaha siswa itu sendiri. 

c. Perubahan itu efektif dan fungsional 

Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat 

efektif, yakni berhasil guna. Artinya perubahan tersebut 

membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi siswa. 

Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional 

dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila 

dibutuhkan, perubahan tersebut dapat diharapkan memberi 

manfaat yang luas.  

Selain itu, perubahan yang efektif dan fungsional 

biasanya bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-

perubahan sosial lainnya. Belajar merupakan kegiatan mental 

yang tidak dapat disaksikan dari luar. Apa yang sedang terjadi 

dalam diri seseorang yang sedang belajar, tidak dapat diketahui 

secara langsung hanya dengan mengamati orang itu. Bahkan, 

hasil belajar orang itu dapat langsung kelihatan tanpa orang itu 

melakukan sesuatu yang menampakkan kemampuan yang telah 

diperoleh melalui belajar. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar 

adalah suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

  



3. Perwujudan Prilaku Belajar 

Dalam memahami arti belajar dan esensi belajar, para ahli 

sependapat atau sekurang-kurangnya terdapat titik temu diantara mereka 

mengenai hal yang prinsipel meskipun mengenai apa yang dipelajari 

siswa dan bagaimana perwujudannya masih merupakan teka-teki namun 

berikut dapat dipaparkan pendapat sekelompok ahli yang relatif lebih 

lengkap. 

Manifestasi atau perwujudan prilaku belajar bisanya lebih sering 

tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut :24  

a. Kebiasaan 

Menurut kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan 

kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang 

berulang-ulang. Karena proses penyusutan inilah, muncul suatu 

pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. 

Kebiasaan ini terjadi karena prosedur pembiasaan seperti dalam 

classical dan operant conditioning. 

b. Keterampilan 

Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan urat-urat 

syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak pada kegiatan 

jasmaniah seperti menulis, mengetik, olah raga dan sebagainya. 

Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan memerlukan 

koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. 

Disamping itu, keterampilan adalah kemampuan melakukan 

                                                                 
24 Rifa’i dan Anni, Psikologi..., 69. 



pola-pla tingkah laku yang komplek dan tersusun rapi secara 

mulus dan sesuai dengan keadaan. 

c. Pengamatan 

Artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti 

rangsangan yang masuk melalui indra-indra seperti mata dan 

telinga. Berkat pengalaman belajar siswa dapat mencapai 

pengamatan yang benar objektif sebelum mencapai pengertian. 

d. Berpikir asosiatif dan daya ingat 

Secara sederhana berfikir asosiatif adalah berpikir 

dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. 

Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan 

antara rangsangan dengan respon. Tentunya perlu dicatat bahwa 

kemampuan siswa untuk melakukan hubungan asosiatif yang 

benar amat dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau 

pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar. Disamping itu, 

daya ingat pun merupakan perwujudan belajar, sebab 

merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. 

e. Berpikir rasional 

Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan prilaku 

belajar teutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. 

Sedangkan dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut 

menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk 

menguji keandalan gagasan pemecahan masalah dan mengatasi 

kesalahan atau kekurangan. 



f. Sikap 

Dalam arti sempit sikap merupakan pandangan atau 

kecenderungan mental. Sikap (atittude) adalah kecenderungan 

yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk 

terhadap orang atau barang tertentu. Perwujudan perilaku siswa 

akan ditandai dengan munculnya kecenderungan baru yang telah 

berubah (lebih maju dan lebih lugas). 

g. Inhibisi 

Secara singkat, inhibisi adalah upaya pengurangan atau 

pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya 

proses respon lain yang sedang berlangsung. 

h. Apresiasi 

Pada dasarnya apresiasi suatu pertimbangan (judgement) 

mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam penerapannya, 

apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian 

terhadap benda-benda baik abstrak maupun kongkrit yang 

memiliki nilai yang luhur. 

i. Tingkah laku afektif 

Tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman 

perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, 

benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku seperti ini tidak 

terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh karenanya ia 

juga dapat dianggap sebagai perwujudan prilaku belajar. 

 



4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Belajar 

a. Faktor internal 

Faktor internal yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani 

siswa. Faktor ini meliputi dua aspek:25 

1) Aspek Jasmani 

Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat 

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 

2) Aspek Psikologi 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas belajar siswa. 

Namun, di antara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada 

umumnya dipandang lebih esensial adalah tingkat 

kecerdasan/intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat 

siswa, motivasi siswa. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. 

Faktor ini juga terdapat dua macam. 

1) Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial sekolah seperti guru, staf, dan teman-

teman sekelasnya yang dapat mempengaruhi semangat 

belajar seorang siswa. Lingkungan masyarakat, tetangga, 
                                                                 

25 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya  (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2003), 49. 



juga teman-teman bermain yang di sekitar perkampungan 

siswa tersebut juga mempengaruhi belajar siswa. Yang paling 

berpengaruh dalam belajar siswa adalah lingkungan keluarga. 

2) Lingkungan non sosial  

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial 

adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 

keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar  

Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pelajaran. Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering 

saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. 

 



Bab VI 

MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN PAI 
 

A. Media Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Media Belajar 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.1  

Media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens (siswa) 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.2  

Menurut Ibrahim Nashir dalam Muqaddimati fi Al-Tarbiyyah, 

media pembelajaran sebagai berikut: “Media pembelajaran adalah 

setiap sesuatu yang disajikan dari panca indera dengan tujuan untuk 

memahami makna secara teliti dan cepat” 

Menurut Mukhtar, secara harfiah media berarti perantara atau 

pengantar atau wahana penyalur pesan atau informasi belajar.3 

                                                                 
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

3. 
2Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), 1. 
3 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Misaka Galiza, 

2003), 103. 



Pengertian Media Belajar secara sederhana dapat diartikan sebagai 

media yang lebih dari satu media. Media Belajar merupakan sistem yang 

mendukung penggunaan teks interaktif, audio, gambar diam, video dan 

grafik. Media Belajar sebagai komunikasi yang menggunakan 

bermacam-macam kombinasi dari media yang berbeda; dapat 

menggunakan komputer atau tidak. Media Belajar bisa mencakup teks, 

audio percakapan, musik, gambaran, animasi dan video. 

Menurut Hofstter, Media Belajar adalah pemanfaatan komputer 

untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 

bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang 

memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, 

dan berkomunikasi.4 

Menurut Catherine O’Brien, Media Belajar berfungsi sebagai 

informasi yang dipresentasikan dalam bentuk lebih dari satu bentuk 

semacam teks, suara, video, grafis, dan gambar.5 Media Belajar sejati 

berarti campuran dari berbagai media, mulai dari teknologi tingkat tinggi 

hingga ke tingkat rendah seperti halnya sebuah buku, pena berwarna, 

percakapan, papan tulis dan aneka sarana dan sumber.6 

 

                                                                 
4 M. Suyanto, Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan bersaing  

(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), 21. 
5 Catherine O’Brien “Define Media Belajar”. 

http://arge.tuwien.ac.at/arge/acro.html. Diakses 16 Juni 2006. 
6 Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook : Panduan Kreatif dan Efektif 

Merancang Program Pendidikan dan Pelatihan  (Bandung: Kaifa, 2002), 258. 



2. Landasan Pemakaian Media Belajar 

Dalam pembelajaran setiap manusia memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda. Ada yang unggul dalam aspek verbal dan ada yang unggul 

dalam aspek non verbal. Oleh karena itu, Edgar Dale dalam Azhar 

Arsyad mengemukakan bahwa prosentase keberhasilan pembelajaran 

sebesar 75% berasal dari indera pandang, melalui indera dengar sebesar 

13% dan melalui indera lainnya sebesar 12%.7  

Kelebihan Media Belajar adalah menarik indera dan menarik minat, 

karena merupakan gabungan antara pandang, suara, dan gerakan. 

Lembaga Riset dan Penerbitan Komputer yaitu Computer Technology 

Research (CTR) menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 

20% dari yang dilihat, dan 30 % dari yang didengar. Tetapi orang dapat 

mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 30% dari yang 

dilihat, 20% dari yang didengar, dan dilakukan sekaligus.8  

Jadi penggunaan Media Belajar akan sangat membantu dalam 

pembelajaran dengan mengingat keuntungan dari Media Belajar 

tersebut. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 78 disebutkan bahwa 

manusia itu diberikan pendengaran serta penglihatan agar kita bersyukur 

dengan cara belajar yakni melalui indera pendengaran dan penglihatan.  

                                                                 
7 Ibid., 7. 
8 M. Suyanto, Op. Cit., 23. 



Yang Artinya “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.9  

Bentuk-bentuk stimulus bisa dipergunakan sebagai media 

diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realita; gambar 

bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam. Kelima bentuk 

stimulus ini akan membantu siswa mempelajari pelajaran. Namun 

demikian tidaklah mudah mendapatkan kelima bentuk itu dalam satu 

waktu atau tempat. Jadi, belajar tidak akan lepas dari penggunaan indera 

pandang dan dengar karena indera yang paling berpengaruh belajar 

adalah indera tersebut. 

 

3. Macam-Macam Media Pembelajaran 

Dalam hal ini media tercakup pula di dalamnya pribadi dan tingkah 

laku guru. Secara menyeluruh, macam-macam media belajar terdiri dari: 

a. Bahan-bahan catatan atau membaca (suplementari materialis). 

Misalnya buku, komik, koran, majalah, buletin, folder, 

periodikal dan pamflet, dan lain-lain. 

b. Alat-alat audio visual, alat-alat yang tergolong ini seperti : 

1) Media belajar tanpa proyeksi, misalnya papan tulis, papan 

tempel, papan plane, bagan diagram, grafik, karton, komik, 

gambar. 

                                                                 
9 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema Risalah 

Press, 1992), 413. 



2) Media belajar pada tiga dimensi, misalnya pada benda asli 

dan benda tiruan contoh, diorama, boneka, gunung, laut dan 

lain-lain. 

3) Media yang menggunakan teknik atau maksimal. Alat-alat 

yang tergolong dalam kategori ini meliputi film strip, film, 

radio, televisi, laboratorium elektro perkakas atau instruktif. 

 

4. Mamfaat Media Belajar 

Pembelajaran dengan media belajar memiliki beberapa manfaat bagi 

proses belajar mengajar, yaitu : 

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan atau materi pengajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, serta tidak 

hanya mendengar uraian guru, tetapi juga mengamati, melakukan 

dan mendemonstrasikan sendiri.10  

Donald P. Ely dalam Sudarwan Danim menyebutkan beberapa 

manfaat penggunaan komputer untuk pembelajaran antara lain 

meningkatkan produktivitas pendidikan, memberikan kemungkinan 
                                                                 

10 Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’i, Media Pengajaran; Penggunaan dan 
Pembuatannya, Cet.5 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 2. 



kegiatan pengajaran bersifat individual, memberi dasar yang lebih 

dinamis terhadap pendidikan, pengajaran yang lebih mantap, 

memungkinkan belajar secara seketika dan penyajian yang lebih luas.11  

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa manfaat dari 

Media Belajar yaitu siswa akan lebih tertarik terhadap materi pelajaran, 

meningkatkan hasil dan minat belajar, mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi, dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

 

5. Ciri-Ciri Media Belajar 

Teknologi berbasis komputer atau yang biasa kita kenal dengan 

Media Belajar merupakan cara menyampaikan materi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang berbasis micro-prosesor. Gerlach & 

Ely dalam Azhar Arsyad menyebutkan tiga ciri media yang merupakan 

mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh 

media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien 

melakukannya.  

Ciri-ciri media antara lain: 

a. Ciri Fiksatif (Fixative Property), yakni media mampu merekam, 

menyimpan, melestarikan dan merekonstruksi suatu peristiwa 

dan objek. 

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property), yakni media dapat 

memanipulasi atau mentransformasi suatu kejadian atau objek. 

                                                                 
11 Sudarwan Danim, Media Komunikasi pendidikan: Pelayanan Profesional 

Pembelajaran dan Mutu Hasil Belajar (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 12. 



c. Ciri Distributif (Distributive Property), yakni media dapat 

mentransformasikan suatu kejadian atau objek melalui sebuah 

ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada 

sejumlah siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama 

mengenai kejadian itu.  

Adapun Media Belajar berbasis komputer dan beberapa ciri utama 

teknologi berbasis komputer antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Ia dapat digunakan secara acak, sekuensial, secara linear. 

2) Ia dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa bukan saja 

dengan cara yang direncanakan dan diinginkan oleh 

perancangnya. 

3) Gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks 

pengalaman siswa, menurut apa yang relevan dengan siswa. 

4) Prinsip ilmu kognitif dan kontruktivisme diterapkan dalam 

pengembangan dan penggunaan pelajaran. 

5) Pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga 

pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan.  

Bahan-bahan pelajaran banyak melibatkan interaktif siswa, dan 

bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai 

sumber.12 Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa ciri-ciri 

Media Belajar yaitu Media Belajar mampu merekam, memanipulasi, 

mentransformasikan, serta memadukan antara teks, visual, dan audio 

dari berbagai informasi untuk disampaikan kepada audiens. 

                                                                 
12 Azhar Arsyad. Op. Cit., 32-33. 



6. Keunggulan dan Kelemahan Media Belajar 

Keunggulan Media Belajar antara lain:13  

a. Media Pembelajaran dapat mengakomodasi siswa yang lamban 

menerima pelajaran, karena ia dapat memberikan iklim yang 

lebih afektif dengan cara yang lebih individual, dan lebih 

sistematis. 

b. Media Pembelajaran dapat merangsang siswa untuk 

mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau 

simulasi sehingga menumbuhkan motivasi siswa. 

c. Kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan 

belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. 

Dengan kata lain, siswa tidak sekedar mendengarkan uraian 

guru, akan tetapi juga mengalami dan melakukan serta 

mendemonstrasikan bahan-bahan pelajaran yang sedang 

dihadapi. 

d. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya, dapat lebih 

dipahami oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan pelajaran dengan baik. 

Sedangkan kelemahan dari Media Belajar adalah sebagai berikut: 

a. Meskipun harga perangkat keras semisal komputer, OHP atau 

LCD Proyector cenderung semakin menurun (murah), 

pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal. 

                                                                 
13 Tim WRI, Bunga Rampai Psikologi Dan Pembelajaran, Basic Education Project 

(BEP) (Semarang: Dirjen. Binbagais Depag RI), 178. 



b. Untuk menggunakan media yang berbasis elektronik diperlukan 

pengetahuan dan keterampilan khusus mengenainya. 

c. Keberagaman model media yang berbasis elektronik (perangkat 

keras) sering menyebabkan program (software) yang tersedia 

untuk satu model tidak cocok (kompatible) dengan model 

lainnya. 

d. Perlunya penambahan anggaran di sekolah untuk pengadaaan 

media berbasis elektronik. 

Keunggulan Media Belajar dalam pembelajaran yaitu dapat 

merangsang siswa untuk belajar dengan kendali ditangan guru serta 

mempunyai kemampuan untuk merekam kejadian serta 

menyampaikannya. Kelemahan Media Belajar antara lain harga 

perangkat keras masih relatif mahal disamping memerlukan program 

serta pengetahuan tentang program presentasi menggunakan Media 

Belajar berbasis elektronik tidak efektif jika digunakan oleh orang 

banyak. 

  

B. Pengembangan Media Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan berasal dari kata “kembang” mendapat imbuhan 

“pe” dan akhiran “an”, maksudnya yaitu suatu proses perubahan secara 

bertahap ke arah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan meluas 



serta mendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu 

kesempurnaan atau kematangan.14 

Jadi disini pengembangan media pembelajaran mempunyai arti 

bahwa media pembelajaran diperbaharui sedemikian rupa sehingga 

terbentuklah media pembelajaran yang sistematis, terarah serta efektif 

dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Media 

Pembelajaran 

a. Pengembangan Media Pembelajaran tersebut haruslah bersifat 

menginformasikan.  

Dalam pengembangan media diharapkan media tersebut 

dapat menginformasikan satu hal yang baru kepada peserta didik 

tentang suatu kejadian atau obyek yang tidak mereka ketahui 

sebelumnya melalui sebuah ruang dan waktu yang terbatas. 

b. Pengembangan Media Pembelajaran tersebut haruslah bersifat 

menarik dan memotivasi siswa. 

Agar sesuatu yang dipelajari oleh siswa tidak monoton, 

maka diperlukan adanya pengembangan media. Dalam 

pengembangan media cenderung ingin menampilkan sesuatu 

yang spektakuler. Oleh karena itu sesuatu yang baru dan belum 

pernah terjadi atau dialami oleh siswa akan memotivasi siswa 

untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang dipelajarinya. 
                                                                 

14 H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Semarang: CV. Thoha Putra, 
t.th.), 77. 



c. Pengembangan Media Pembelajaran tersebut haruslah bersifat 

Instruksional.  

Seorang siswa akan dapat memahami sesuatu dengan cepat 

apabila dalam media tersebut menampilkan sesuatu yang bersifat 

instruksional. Maksudnya seorang siswa akan tergerak untuk 

melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Dan apakah sesuatu itu perlu dilakukan atau tidak, seorang siswa 

dapat memilah-milahnya. Begitu pula dalam pengembangannya 

sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada siswa harus 

bersifat instruksional namun tidak memaksa. 

 

3. Mamfaat Pengembangan Media Pembelajaran 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka media pembelajaran 

juga menuntut perkembangan ke arah kemajuan. Dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi adanya perkembangan tersebut akan didapatkan pula 

manfaat yang sangat berguna bagi proses belajar mengajar selanjutnya. 

Dari manfaat yang diperoleh dapat digambarkan sebagai berikut :15  

a. Proses belajar-mengajar akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. 

b. Metode belajar akan lebih bervariasi sesuai perkembangan 

zaman yang selalu menuntut perubahan, sehingga siswa tidak 

bosan dan bagi guru lebih terbantu dengan sedikit tenaga yang 

dikeluarkan.  

                                                                 
15 Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’i, op.cit , 2. 



c. Bahan atau materi pengajaran yang sudah pernah disampaikan 

akan lebih jelas maknanya sehingga mudah dipahami dan bagi 

materi yang baru akan memungkinkan siswa untuk bisa 

mengetahui tujuan dan manfaat pengajaran yang hendak dicapai 

menuju ke arah yang lebih baik. 

 

4. Macam-Macam Pengembangan Media Pembelajaran 

a. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Visual 

Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh 

kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal ini 

hanya dapat dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan 

gagasan-gagasan yang timbul, merencanakannya dengan seksama 

dan menggunakan teknik-teknik dasar visualisasi obyek, konsep, 

informasi, ataupun situasi. 

Jika kita mengamati bahan-bahan grafis, gambar dan lain-lain 

yang ada di sekitar kita, kita akan menemukan banyak gagasan-

gagasan untuk merancang bahan visual yang menyangkut penataan 

elemen-elemen visual yang akan ditampilkan. 

Dalam proses penataan tersebut harus diperhatikan prinsip-

prinsip desain tertentu seperti; kesederhanaan, keterpaduan, 

penekanan, dan keseimbangan. Unsur-unsur yang selanjutnya perlu 

dipertimbangkan adalah bentuk, garis, ruang, tekstur dan warna. 

 



b. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Audio-Visual 

Media audio dan audio visual merupakan bentuk media 

pengajaran yang murah dan terjangkau. Disamping itu, tersedia pula 

materi audio yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan siswa. Audio dapat menampilkan pesan yang 

memotivasi, dan juga praktis, karena dapat dibawa kemana-mana. 

Disamping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi 

lebih banyak, materi Audio-Visual dapat dipergunakan untuk:  

a) Mengembangkan keterampilan mendengar dan 

mengevaluasi apa yang telah didengar. 

b) Mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan 

mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada 

jauh dari lokasi. 

c) Menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. 

d) Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan 

tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan 

atau suatu masalah. 

 

c. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

Disamping digunakan untuk keperluan administrasi dan 

pengembangan usaha pada perusahaan besar dan kecil, komputer 

pun mendapat tempat di sekolah-sekolah. Di negara maju, misalnya 

Amerika Serikat, komputer sudah digunakan di sekolah-sekolah 

dasar sejak tahun 1980-an.  



Dan kini di setiap sekolah, komputer sudah merupakan fasilitas 

standar yang harus ada. Penggunaan komputer sebagai media 

pembelajaran dikenal dengan nama pembelajaran dengan bantuan 

komputer (ComputerAssisted Intruction (CAI) atau Computer 

Assisted Learning (CAL). Dilihat dari situasi belajar dimana 

komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran, CAI bisa 

berbentuk tutorial, drills and practice, silumasi dan permainan. 

Semisal untuk mencari beberapa jumlah kata dalam al-Qur’an dan 

pada surat dan ayat berapa serta apa bunyi ayatnya tidak perlu lagi 

membuka Kitab Fathurrahman atau Kitab Al-Mu’jam Al-Fahras. 

Begitu pula untuk mengetahui tahun serta bulan hijriyah kelahiran 

seseorang dalam beberapa menit dapat ditelusuri dengan mudah. 

 

d. Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia berbasis 

Komputer 

Multimedia sejati berarti campuran dari berbagai media, mulai 

dari teknologi tingkat tinggi hingga ke tingkat rendah seperti halnya 

sebuah buku, pena berwarna, percakapan, papan tulis dan aneka 

sarana dan sumber.16 Jika tidak ada komputer untuk berinteraksi, 

maka itu namanya media campuran, bukan multi media.17  

Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat 

menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang 

dilakukan oleh mahasiswa. Lebih dari itu, komputer memiliki 
                                                                 

16 Dave Meier, Op.Cit., 258. 
17 M. Suyanto, Op.Cit., 21. 



kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan 

kebutuhan. 

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah 

memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam 

bentuk media di dalamnya. Sajian multi media berbasis komputer 

dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran 

komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, 

grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Tampilan 

yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian 

informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan 

sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan 

mengajarkan materi pembelajaran yang relevan misalnya rancangan 

grafis, video dan animasi.  

Multimedia berbasis komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai 

sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan 

kompetensi tertentu. Misalnya tampilan multi media dalam bentuk 

animasi yang memungkinkan siswa bahkan dapat belajar tajwid.  

Contoh lain dari penggunaan multimedia berbasis komputer 

adalah melihat cara melakukan shalat, jual beli, maupun sejarah atau 

cara melakukan tawaf, sa’i, dan melempar jumrah dalam ibadah 

haji. Belajar sebagai aktivitas manusia yang sangat luas dan bersegi 

banyak sehingga tidak dapat dikontrol oleh medium atau metode 

tunggal manapun.18  

                                                                 
18 Dave Meier, Op.Cit., 257. 



Multi media dibuat untuk menyajikan informasi dalam bentuk 

yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. 

Informasi akan lebih mudah dimengerti karena sebanyak mungkin 

indera, terutama telinga dan mata, digunakan untuk menyerap 

informasi itu.19 

 

 

                                                                 
19 Azhar Arsyad. Op. Cit., 172. 



Bab VII 

PENILAIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
 

A. Kompetensi Guru 

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Syaiful Sagala 

mengemukakan bahwa “kompetensi adalah kemampuan melaksanakan 

sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.” Sementara 

Mulyasa mengemukakan bahwa “kompetensi guru merupakan 

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan 

spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, 

yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalisme.”1 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati 

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.” Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa kompetensi 

itu mengarah pada kemampuan melaksanakan tugas atau sesuatu yang 

didapatkan dari hasil pendidikan. Kompetensi guru mengacu kepada 
                                                                 

1 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif 
dan Menyenangkan (Bandung: PT. Rosdakarya), 95. 



perbuatan yang logis untuk dapat memenuhi hal-hal tertentu dalam 

melaksanakan tugas pendidikan. 

Selanjutnya, kompetensi guru dalam melaksanakan evaluasi hasil 

belajar pada ranah afektif yaitu bertolak pada kompetensi pedagogik 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, 

pada Pasal 3 Ayat 4 menjelaskan bahwa: Kompetensi pedagogik 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan kemampuan Guru 

dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya 

meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman 

terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum atau silabus; 

perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis; pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi hasil 

belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.2 Jadi kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran (menyusun RPP), evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

Dalam penilaian dan evaluasi, guru mampu menyelenggarakan 

penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru 

melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan 

                                                                 
2 PP No. 74 Tahun 2008. 



menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang 

program remedial dan pengayaan. Dalam Pedoman Pelaksanaan 

Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), yang telah dibuat oleh Kemendiknas 

Tahun 2010, Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam 

proses pembelajarannya, di antaranya sebagai berikut:  

1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang 

tertulis dalam RPP. 

2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis 

penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan 

mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, 

tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang 

telah dan akan dipelajari. 

3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/ 

kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan 

remedial dan pengayaan. 

4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan 

merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, 

dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, 

rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. 

5. Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 



Pada kemampuan evaluasi hasil belajar yang harus dilakukan guru 

antara lain melakukan penilaian kepada peserta didik. Penilaian hasil 

belajar oleh guru pada ranah afektif sudah tertuang dalam PP Nomor 32 

Tahun 2013 Pasal 64 Ayat 3, menyatakan bahwa “penilaian hasil belajar 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui: 

a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk 

menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik;  

b. Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek 

kognitif peserta didik. Dengan demikian kompetensi guru dalam 

melaksanakan evaluasi hasil belajar ranah afektif adalah sesuatu 

hal yang harus dikuasai oleh guru PAI di sekolah. 

 

B. Taksonomi dalam Proses Belajar 

Proses Belajar Mengajar bukan hanya pemupukan ilmu 

pengetahuan saja, melainkan merupakan proses interaksi yang kompleks 

yang bertalian dengan sikap, nilai, keterampilan, dan juga pemahaman. 

Anak yang sedang belajar pada dasarnya tidak bereaksi terhadap 

lingkungan secara intelektual, tetapi juga emosional dan sering juga 

secara fisik. Rangkaian perubahan dan pertumbuhan fungsi-fungsi 

jasmani, pertumbuhan watak, pertumbuhan intelektual, dan pertumbuhan 

sosial, itu semua tercakup di dalam peristiwa yang disebut proses belajar 

mengajar dan berintikan interaksi belajar mengajar. Ranah ini sebagai 

tujuan dari pendidikan di dalam pendidikan dikenal menjadi ranah 



kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga tujuan ranah penilaian ini 

merupakan Taksonomi yang dikembangkan oleh Benyamin S. Bloom 

beserta pemikir pendidikan lainnya seperti M.D. Englehert, E. 

Frust,W.H. Hill, David R. Krathwohl dan didukung pula oleh Ralph E. 

Taylor. Namun Bloom mengkonsentrasikan diri pada ranah kognitif, 

sementara domain afektif dikembangkan oleh Krathwohl, dan domain 

psikomotor dikembangkan oleh Simpson. 

 

1. Ranah Kognitif 

Bloom menghabiskan perhatian sepenuhnya pada ranah kognitif, 

yang mana diusulkan taksonomi dalam enam jenjang hirarki kategori 

dari tujuan pendidikan (dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang 

kompleks)3. Keenam jenjang yang dimaksud adalah: 

a. Pengetahuan (knowledge).  

b. Pemahaman (comprehension).  

c. Penerapan (application).  

d. Analisis (analysis).  

e. Sintesis (synthesis). 

f. Evaluasi (evaluation).  

Knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali 

tentang sesuatu hal. Pengetahuan ini merupakan level berpikir yang 

paling rendah.  

                                                                 
3 Benjamin S. Bloom, ed., Taxonomy of Educational Objective (New York: David 

McKay Company, 1956), 17. 



Comprehension adalah kemampuan seseorang untuk memahami 

atau mengerti sesuatu, setelah sesuatu tersebut berhasil diketahui. 

Seseorang dikatakan telah memahami sesuatu apabila dapat memberikan 

penjelasan secara rinci tentang sesuatu tersebut dengan bahasanya 

sendiri. 

Application ialah jenjang menerapkan atau menggunakan ide-ide 

umum, metode-metode, prinsip-prinsip serta teori-teori, dalam situasi 

konkrit. Analysis adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan 

suatu hal, bahan, keadaan, menurut bagian-bagian yang lebih kecil, serta 

memahami hubungan antara masing-masing bagian tersebut.  

Synthesis adalah kemampuan seseorang untuk memadukan dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga dapat terbentuk 

pola baru. Sedangkan evaluation adalah kemampuan seseorang untuk 

membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide, misalnya 

jika seseorang dihadapkan suatu pilihan, maka ia berusaha menemukan 

suatu kriteria untuk menentukan suatu pilihan.4 

Keenam jenjang berpikir kognitif ini bersifat tumpang tindih, 

dimana jenjang berpikir yang lebih tinggi meliputi semua jenjang yang 

ada di bawahnya. Pada tahun 1956, telah terbit buku yang membahas 

mengenai kerangka kategorisasi tujuan-tujuan pendidikan dari sebuah 

karya Benjamin Samuel Bloom, M. D.Engelhart, EJ. Furst, W. H. Hill, 

dan D. R. Krathwohl, yang berjudul Taxonomy of Educational Objective, 

The Classification of Educational Objective, Handbook 1: Cognitive 

                                                                 
4 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 25. 



Domain yang menjadi dasar untuk menyusun tes dan kurikulum, bukan 

hanya di Amerika Serikat saja melainkan di seluruh dunia. 

Namun, karena adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-

pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kategorisasi 

tujuan pendidikan maka Handbook 1: Cognitive Domain direvisi oleh 

Anderson & Krathwohl menjadi sebuah buku yang berjudul A Taxonomy 

for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objective. Revisi dari taksonomi Bloom ini 

membagi kategori dalam dimensi pengetahuan ditetapkan empat jenis 

pengetahuan dan dimensi proses kognitif dibagi enam kategori. 

 Kategori Dimensi Pengetahuan 

Pada kategori dimensi pengetahuan para ahli yang merevisi 

taksomoni pendidikan Bloom ini menetapkan empat jenis 

pengetahuan, yaitu Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Meta 

kognitif.5 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.  
 

Tabel 7.1 
Taksonomi Pendidikan 

 
Dimensi Pengetahuan 

Dimensi Proses Kognitif 

1.
M

en
g-

in
ga

t 

2.
M

em
a-

ha
m

i 

3.
M

en
ga

p-
lik

as
ik

an
 

4.
M

en
g-

an
al

is
is

 

5.
M

en
g-

ev
al

ua
si

 

6.
M

en
-

ci
pt

a 

A. Pengetahuan Faktual       
B. Pengetahuan Konseptual       
C. Pengetahuan Prosedural       
D. Pengetahuan Metakognitif       

Sumber: (Anderson & Krathwohl: 2001, 28) 

                                                                 
5 L.W. Anderson & D.R. Krathwohl dan Bloom B.S., A Toxonomy for Learning, 

Teaching And Assesing (New York: Longman, 2001), 27. 



Pengetahuan faktual adalah elemen-elemen dasar yang harus 

diketahui siswa untuk mempelajari satu disiplin ilmu atau untuk 

menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. 

Pengetahuan konseptual adalah hubungan-hubungan antar elemen 

dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen-elemennya 

berfungsi secara bersama-sama. Pengetahuan prosedural adalah 

bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode, dan 

kriteria-kriteria untuk menggunakan keterampilan, algoritme, dan 

teknik. Pengetahuan meta kognitif adalah pengetahuan tentang 

kognisi secara umum, kesadaran, dan pengetahuan tentang kognisi 

diri sendiri.6 

 

 Kategori-kategori dalam dimensi proses kognitif 

Kategori-kategori dalam dimensi proses kognitif merupakan 

pengklasifikasian proses-proses kognitif siswa secara komprehensif 

yang terdapat dalam tujuan-tujuan di bidang pendidikan. Dimensi 

proses kognitif ini dibagi menjadi enam kategori. Keenam dimensi 

proses kognitif yang dimaksud adalah: 

a. Mengingat (remember).  
b. Memahami (understand). 
c. Mengaplikasikan (apply). 
d. Menganalisis (analyze). 
e. Mengevaluasi (evaluate).  
f. Mencipta (create).7  

                                                                 
6 Anderson; Krathwohl; Bloom B.S., A Toxonomy..., 29. 
7 Ibid., 32. 



Untuk lebih jelasnya digambarkan pada tabel berikut: 
Tabel 7.2 

Dimensi Proses Kognitif 

Kategori dan 
Proses Kognitif 

Nama-Nama Lain Definisi dan Contoh 

1. Mengingat (remember) = mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang  
Mengenali 
 
 
 
 
 
 
Mengingat 
kembali 

Mengidentifikasi 
 
 
 
 
 
 
Mengambil 

Menempatkan pengetahuan dalam 
memori jangka panjang yang sesuai 
dengan pengetahuan tersebut (seperti, 
mengenali tanggal terjadinya 
peristiwa-peristiwa penting dalam 
sejarah Indonesia) 
 
Mengambil pengetahuan yang relevan 
dari memori jangka panjang 
(misalnya, mengingat kembali tanggal 
peristiwa-peristiwa penting dalam 
sejarah Indonesia) 

2. Memahami (understand) = mengkontruksi makna dari materi pembelajaran, 
termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru 

Menafsirkan 
 
 
 
 
 
Mencontohkan 
 
 
 
 
Mengklasifikasika
n 
 
 
 
 
Merangkum 
 
 
 
 

Mengklarifikasi, 
memparafrasakan 
 
 
 
 
Mengilustrasikan, 
memberi contoh 
 
 
 
Mengategorikan, 
mengelompokkan 
 
 
 
 
Mengabstraksi, 
menggeneralisasi 
 
 
 

Mengubah satu bentuk gambaran 
(misalnya, angka) jadi bentuk lain 
(misalnya, kata-kata) (misalnya, 
memparafrasakan ucapan dan 
dokumen penting) 
 
Menemukan contoh atau ilustrasi 
tentang konsep atau prinsip 
(misalnya, memberi contoh tentang 
aliran-aliran seni lukis) 
 
Menentukan sesuatu dalam satu 
kategori (misalnya, 
mengklasifikasikan kelainan-
kelaianan mental yang telah diteliti 
atau dijelaskan) 
 
Mengabstraksikan tema umum atau 
poin-poin pokok. (Misalnya, menulis 
ringkasan pendek tentang peristiwa-
peristiwa yang ditayangkan di 
televisi) 



Kategori dan 
Proses Kognitif 

Nama-Nama Lain Definisi dan Contoh 

 
Menyimpulkan 
 
 
 
 
 
Membandingkan 
 
 
 
 
 
Menjelaskan 

 
Menyarikan, 
mengekstrapolasi, 
menginterpolasi, 
memprediksi 
 
 
Mengontraskan, 
memetakan, 
mencocokan 
 
 
 
Membuat model 

 
Membuat kesimpulan yang logis dari 
informasi yang diterima (misalnya, 
dalam belajar bahasa asing, 
menyimpulkan tata bahasa 
berdasarkan contoh-contohnya) 
 
Menentukan hubungan antara dua ide, 
dua objek dan semacamnya 
(misalnya: membandingkan pristiwa-
pristiwa sejarah dengan keadaan 
sekarang 
 
Membuat model sebab-akibat dalam 
sebuah sistem (misalnya, menjelaskan 
sebab-sebab terjadinya peristiwa-
peristiwa penting pada abad ke-18 di 
Indonesia) 

3. Mengaplikasikan (apply) = menerapkan atau menggunakan suatu prosedur 
dalam keadaan tertentu 

Mengeksekusi 
 
 
 
 
 
Mengimplementa
sikan 

Melaksanakan 
 
 
 
 
 
Menggunakan 

Menerapkan suatu pada tugas yang 
familier (misalnya, membagi satu 
bilangan dengan bilangan lain, kedua 
bilangan ini terdiri dari beberapa 
digit. 
 
Menerapkan suatu prosedur pada 
tugas yang tidak familier (misalnya, 
menggunakan hukum Newton kedua 
pada konteks yang tepat) 

4. Menganalisis (analyze) = memecah-mecah materi jadi bagian-bagian 
penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan 
hubungan antara bagian-bagian tersebut dari keseluruhan struktur atau 
tujuan 

Membedakan 
 
 
 
 
 
 
 

Menyendirikan, 
memilah, 
memfokuskan, 
memilih. 
 
 
 
 

Membedakan bagian materi pelajaran 
yang relevan dari yang tidak relevan, 
bagian yang yang penting dari yang 
tidak penting (membedakan antara 
bilangan yang relevan dari bilangan 
yang tidak relevan dalam soal cerita 
matematika) 
 



Kategori dan 
Proses Kognitif 

Nama-Nama Lain Definisi dan Contoh 

 
Mengorganisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengatribusikan 

 
Menemukan, 
koherensi,  
memadukan, 
membuat garis 
besar, 
mendeskripsikan 
peran, 
menstrukturkan.  
 
Mendekontruksi 

Menentukan bagaimana elemen-
elemen bekerja atau berfungsi dalam 
sebuah struktur (misalnya, menyusun 
bukti-bukti dalam cerita sejarah jadi 
bukti-bukti yang mendukung dan 
menentang suatu 
 
 
 
 
Menentukan sudut pandang, bias, 
nilai, atau maksud di balik materi 
penjelasan (misalnya, menunjukkan 
sudut pandang penulis suatu esai 
sesuai dengan pandangan politik 
penulis) 

5. Mengevaluasi (evaluate) = mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan/atau 
standar 

Memeriksa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengkritik 

Mengoordinasi  
mendeteksi, 
memonitor, 
menguji  
 
 
 
 
 
 
 
Menilai  

Menemukan inkonsistensi atau 
kesalahan dalam suatu proses atau 
produk, menentukan apakah suatu 
proses atau produk memilki 
konsistensi internal; menemukan 
efektivitas suatu prosedur yang 
sedang dipraktikan (misalnya, 
memeriksa apakah kesimpulan-
kesimpulan seorang ilmuwan sesuai 
dengan data-data amatan atau tidak) 
 
Menemukan inkonsistensi antara 
suatu produk dari kriteria eksternal; 
menentukan apakah suatu produk 
memiliki konsistensi eksternal; 
menemukan ketepatan suatu prosedur 
untuk menyelesaikan masalah 
(misalnya, menentukan satu metode 
terbaik dari dua metode untuk 
menyelesaikan suatu masalah) 

6. Mencipta (create) = memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu 
yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk yang orisinil 

Merumuskan  
 

Membuat hipotesis  
 

Membuat hipotesis-hipotesis 
berdasarkan kriteria (misalnya, 



Kategori dan 
Proses Kognitif 

Nama-Nama Lain Definisi dan Contoh 

 
 
 
Merencanakan 
 
 
 
 
 
Memproduksi  

 
 
 
Mendesain 
 
 
 
 
 
Mengkonstruksi  

membuat hipotesis tentang sebab-
sebab terjadinya suatu fenomena) 
 
Merencanakan prosedur untuk 
menyelesaikan suatu tugas (misalnya, 
merencanakan proposal penelitian 
tentang topik sejarah tertentu) 
 
Menciptakan suatu produk (misalnya, 
membuat habitat untuk spesies 
tertentu demi satu tujuan) 

Sumber: (Anderson & Krathwohl: 2001, 67-68).8 
 

Tabel 7.2 di atas menjelaskan kerangka enam kategori pada dimensi 

proses kognitif: mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta. Pengetahuan yang dibutuhkan ini boleh 

jadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. 

 

2. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Bloom dan koleganya menggarisbawahi lima kategori utama dalam 

ranah afektif. 9 

Ranah afektif ini lalu dikembangkan oleh Krathwohl sebagaimana 

yang dikemukakan lima jenjang afektif, yaitu : 

a. Pengenalan (receiving),  

b. Pemberian respon (responding),  

c. Penghargaan (valuing),  

                                                                 
8 Anderson; Krathwohl; Bloom B.S., A Toxonomy..., 67-68. 
9 Ibid., 95. 



d. Mengorganisasikan (organization), dan  

e. Pengamalan (characterization by a value or value complex).10 

Kemudian ranah ini dikenal dengan istilah (A1) penerimaan (A2) 

tanggapan, (A3) penilaian, (A4) organisasi dan (A5) karakter. Sehingga 

gambaran hirarki afektif yang disajikan oleh Krathwohl dkk sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7.1 T ingkatan Ranah Afektif menurut Krathwohl 

 

  

Receiving adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan 

dari luar, seperti adanya masalah. Termasuk dalam jenjang ini, adanya 

kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, kontrol dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar. Tugas pendidik mengarahkan perhatian 

peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. 

Misalnya pendidik mengarahkan peserta didik agar senang membaca, 

senang bekerjasama, dan sebagainya sesuai dengan pokok bahasan 

                                                                 
10 Anderson; Krathwohl; Bloom B.S., A Toxonomy..., 64. 

Characterizan 

Respondin
Valuing 

Organizati

Receivi



dalam Pendidikan Agama Islam.11 Kesenangan ini akan menjadi 

kebiasaan, dan hal ini yang diharapkan yaitu kebiasaan positif. 

Responding atau menanggapi mengandung arti adanya partisipasi 

aktif. Kemampuan ini bertalian dengan partisipasi peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Pada tingkat ini peserta didik tidak saja 

memperhatikan fenomena khusus tetapi ia juga bereaksi. Hasil 

pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respon, 

berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. 

Tingkat tertinggi pada kategori ini adalah minat, yaitu hal-hal yang 

menekankan pada pencarian hasil dan kesenangan pada aktivitas khusus. 

Misalnya senang membaca al-Quran dan mendalami petunjuk di 

dalamnya, senang membantu, senang terhadap kebenaran dan 

sebagainya.12 

Valuing yaitu memberikan penghargaan atau nilai pada suatu 

kegiatan, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan 

membawa kerugian. Dalam penilaian ini termasuk di dalamnya 

kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk 

menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. Hasil belajar 

pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil 

agar nilai dikenal secara jelas. Dalam tujuan pembelajaran PAI, 

penilaian ini diklasifikasikan ke dalam sikap keberagamaan.13 

                                                                 
11 T Darmadji; H.M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia . Edisi 3 (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011), 5. 
12 Darmadji; Fakhruddin, Pasar..., 6. 
13 Ibid. 



Organization artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga 

terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada 

perbaikan umum. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa 

konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai. Misalnya 

pengembangan filsafat hidup yang Islami secara subtansial (tidak 

fanatisme buta terhadap mazhab atau golongan tertentu).14 

Jenjang ranah afektif tertinggi Characterization by a value or value 

complex (pengamalan) ialah keterpaduan semua sistem nilai yang telah 

dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya. Dalam hal ini, proses internalisasi nilai telah menduduki tempat 

tertinggi dalam suatu hirarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara 

konsisten pada sistemnya dan mempengaruhi emosinya. Pada jenjang ini 

peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai 

pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran 

pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial atau 

membentuk karakter pribadi muslim yang utuh sebagaimana pribadi 

Rasulullah Muhammad SAW.15 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penilaian afektif harus 

dikembangkan oleh guru dalam proses belajar mengajar tentunya sangat 

bergantung kepada mata pelajaran dan jenjang kelas, namun yang pasti 

setiap mata pelajaran memiliki indikator afektif dalam kurikulum. 

 

                                                                 
14 Ibid. 
15 Darmadji; Fakhruddin, Pasar..., 6.  



3. Ranah Psikomotorik 

Taksonomi ranah psikomotorik tidak diterbitkan menjadi handbook 

oleh Bloom sendiri, melainkan melalui topik dari berbagai analisis dan 

perbaikan oleh psikolog pendidikan lainnya.  

Mengikuti kategori di bawah ini dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Tanggapan (perception).  

b. Kumpulan (set).  

c. Tanggapan terpandu (guided response). 

d. Mekanisme (mechanism).  

e. Tanggapan jelas kompleks (complex overt response).  

f. Adaptasi (adaptation).  
 

C. Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran 

Zainal Arifin mengemukakan ruang lingkup evaluasi pembelajaran 

terdapat empat bagian: 16  

1. Ruang lingkup dalam perspektif domain hasil belajar, yang 

dikelompokkan menjadi domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dimana ketiga domain ini disusun menjadi 

beberapa jenjang kemampuan mulai dari hal yang sederhana 

sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah 

sampai dengan hal yang abstrak. 

2. Ruang lingkup dalam perspektif sistem pembelajaran, yang 

mencakup: (a) program pembelajaran yang meliputi: tujuan 

                                                                 
16 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan  (Bandung: Remaja Rosda, 2011), 21-30. 



pembelajaran umum atau kompetensi dasar, materi, metode, 

media, lingkungan dan penilaian pembelajaran; (b) proses 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan guru dan 

peserta didik; (c) hasil pembelajaran (jangka pendek, 

menengah, dan panjang). 

3. Ruang lingkup dalam perspektif penilaian proses dan hasil 

belajar, terdiri dari: (a) sikap dan kebiasaan, motivasi, minat, 

bakat; (b) pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap 

bahan pelajaran; (c) kecerdasan peserta didik; (d) 

perkembangan jasmani/kesehatan; dan (e) keterampilan. 

4. Ruang lingkup dalam perspektif penilaian berbasis kelas, terdiri 

dari: (a) kompetensi dasar mata pelajaran; (b) kompetensi 

rumpun pelajaran; (c) kompetensi lintas kurikulum; (d) 

kompetensi tamatan; (e) pencapaian keterampilan hidup; (f) 

keterampilan vokasional.17 

Adapun ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik 

dalam kurikulum 2013 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik 

terhadap standar yang telah ditetapkan.18 Salah satu bentuk dari 

penilaian itu adalah penilaian otentik. Penilaian otentik dalam 

Permen Dikbud No. 66 Tahun 2013 adalah “penilaian yang 

                                                                 
17 Arifin, Penelitian..., 21-30. 
18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 66 

Tahun 2013, 3. 



dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan 

(input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran”. Dengan kata 

lain, penilaian otentik adalah model penilaian yang dilakukan saat 

proses pembelajaran berlangsung berdasarkan tiga kompetensi di 

atas, yakni: 

a. Penilaian kompetensi sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer 

evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang 

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar 

peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) 

yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan 

pendidik. 

b.Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, 

tes lisan, dan penugasan. 

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui 

penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian 

(rating scale) yang dilengkapi rubrik.19 

                                                                 
19 Arifin, Penelitian...,4. 



Dalam proses penilaiannya menggunakan sistem penilaian otentik, 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan pada proses 

pembelajarannya mengedepankan pendekatan saintifik. Saintifik 

merupakan sikap yang didasari oleh cara berpikir yang mengikuti 

metode ilmiah dalam menghadapi suatu persoalan atau fenomena.20 Pada 

pendekatan ini siswa diarahkan untuk mengelaborasikan, menemukan, 

dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil 

temuannya. Dengan demikian, pendekatan ini mengarahkan pada satu 

kesimpulan bahwa siswa akan memahami pengetahuan berdasarkan apa 

yang ia rasakan dan temukan. 

 

D. Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan evaluasi perlu diperhatikan beberapa prinsip 

sebagai dasar pelaksanaan penilaian. Prinsip-prinsip sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang 

Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pada Pasal 4 ialah: 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang 

mencerminkan kemampuan yang diukur. 

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria 

yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan 

peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar 
                                                                 

20 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 
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belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial 

ekonomi, dan gender. 

4. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup 

semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara terencana dan 

bertahap dengan mengikuti langkah- langkah baku. 

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan.  

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggung jawabkan, baik 

dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan 

kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang 

didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan 

kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan 



pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar 

yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.21 

Sementara Anas Sudijono menyatakan bahwa, “evaluasi hasil 

belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam 

pelaksanaannya berpegang teguh pada tiga prinsip dasar, yaitu (1) 

prinsip keseluruhan, (2) prinsip kesinambungan, dan (3) prinsip 

objektivitas.” 22  

Dapat disimpulkan dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar 

pendidikan agama Islam agar dapat berjalan dengan baik hendaknya 

memakai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yakni; sahih, objektif, 

adil, terpadu, terbuka, komprehensif dan kontinu, sistematis, beracuan 

kriteria, dan akuntabel. 

 

E. Evaluasi Ranah Afektif 

Anas Sujiono berpendapat bahwa “ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai”. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan 

tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku.23 Seperti: 

perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, 

kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, 

motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran 
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agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya 

terhadap guru pendidikan agama Islam dan sebagainya. 

Hingga dewasa ini, ranah afektif merupakan kawasan pendidikan 

yang masih sulit untuk digarap secara operasional. David Krathwohl 

beserta para kawan-kawannya yang merupakan para pakar dengan 

reputasi akademik mengeluhkan betapa sulit mengembangkan kawasan 

afektif terutama jika dibandingkan dengan kawasan kognitif.24 Kawasan 

afektif seringkali tumpang tindih dengan kawasan kognitif dan 

psikomotor. Teoritik bisa membedakannya, praktiknya tidak demikian. 

Oleh karena itu David R. Krathwohl mendefinisikan ranah afektif 

sebagai berikut:“ affective: objectives which emphasize a feeling tone, an 

emotion, or a degree of acceptance or rejection, affective objectivies 

vary from simple attention to selectedphenomena to complex but 

internally consistent qualities of character and conscience. Wefound a 

large number of such objectivies in the literature expressed as interest, 

attutides,appreciations, values, and emotional sets or biases.”25 Afektif 

ialah perilaku yang menekankan perasaan. Emosi atau derajat tingkat 

penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Tujuan afektif 

mengubah dari yang sederhana menuju fenomena yang komplek (lebih 

rumit) serta menanamkan fenomena yang sesuai dengan karakter dan 

kata hatinya. Kita menemukan sejumlah besar tujuan yang tampak 

melalui sikap, minat, apresiasi, nilai dan emosi atau prasangka. 
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Istilah “afektif” sendiri sebenarnya mempunyai makna yang sangat 

luas. Walaupun banyak tokoh, termasuk para pakar pendidikan yang 

menyadari betapa pentingnya ranah afektif ini dalam proses pendidikan, 

namun belum ada definisi yang dapat disepakati bersama tentang afektif 

ini. Maka kaitannya dengan pembelajaran terutama pendidikan agama 

Islam, bahwa aspek afektif sering disamakan dengan akhlak. Padahal 

antara sikap dan akhlak adalah berbeda sekali. Meskipun demikian 

sebutan untuk ranah afektif merupakan bahasan yang sangat luas sejak 

diterbitkannya taksonomi tujuan pendidikan oleh Benyamin S. Bloom 

dan kawan-kawan.26 

Pada kurikulum 2013 lingkup penilaian ranah afektif merupakan 

dominan yang utama sehingga urutannya sangat berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan 

masalah sikap pada kurikulum ini dibagi menjadi dua kompetensi yakni, 

kompetensi sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta 

didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan 

pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, 

dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari 

menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan 

sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya 

mewujudkan harmoni kehidupan. Dengan demikian penilaian ranah 

afektif adalah penilaian terhadap perilaku atau sikap siswa untuk 
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mengetahui sejauh mana perilaku atau sikap siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

 

F. Evaluasi Pembelajaran PAI Ranah Afektif 

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru adalah evaluasi 

pembelajaran. Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab 

guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajaran termasuk di 

dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. 

Selanjutnya, yang dimaksud evaluasi pendidikan agama Islam 

adalah suatu cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik 

berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh 

aspek-aspek kehidupan mental dan spiritual, melainkan juga berilmu dan 

berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan masyarakat.27 Sedangkan Armai arief (2002) berpendapat 

yang dimaksud dengan “evaluasi pendidikan agama Islam adalah suatu 

kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam 

pendidikan Islam. Evaluasi ini diterapkan dalam rangka mengetahui 

tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi 

pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik 

berkaitan dengan materi, metode, fasilitas dan sebagainya”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan maksud dari evaluasi 

pendidikan agama Islam adalah pengambilan sejumlah keputusan yang 

berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauh mana 
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keberhasilan pendidik yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai 

tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. 

 

G. Karakteristik Ranah Afektif 

Dalam melakukan penilaian agar tidak terjadi kesalahan, baik dalam 

instrumen yang digunakan maupun langkah-langkah proses 

penilaiannya, maka seorang guru perlu mengetahui karakteristik ranah 

afektif dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Di antara karakteristik 

ranah afektif yang penting adalah: 

1. Sikap 

Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka 

atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara 

mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui 

penguatan serta menerima informasi verbal maupun nonverbal. 

Perubahan sikap dapat diamati mulai dalam proses pembelajaran, tujuan 

yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu.28 

Definisi sikap sebagian besar ahli menentukan kata-kata “pre 

disposision” yang berarti adanya kecenderungan, yang dapat diramalkan 

tingkah laku apa yang dapat terjadi jika telah diketahui sikapnya. Dalam 

proses belajar mengajar terlihat adanya sikap siswa seperti kemauannya 

untuk menerima pelajaran dari guru, perhatian yang telah dijelaskan, 

penghargaan terhadap guru, sikap akan memberikan arah terhadap 

individu untuk melakukan perubahan positif atau negatif. Sikap disini 
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adalah sikap siswa terhadap guru, sekolah dan terhadap mata pelajaran, 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sikap merupakan variabel 

laten yang mendasari, mengarahkan dan mempengaruhi perilaku. Sikap 

tidak identik dengan respon dalam bentuk perilaku, tidak dapat diamati 

secara langsung tetapi dapat disimpulkan dari konsistensi perilaku yang 

dapat diamati. Secara operasional, sikap dapat diekspresikan dalam 

bentuk kata-kata atau tindakan yang merupakan respon reaksi dari 

sikapnya terhadap objek, baik berupa orang, peristiwa, atausituasi.29 

Dengan demikian bahwa sikap merupakan salah satu aspek 

psikologi individu yang sangat penting, karena sikap merupakan suatu 

kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai 

perilaku seseorang. Dan sikap terdiri dari tiga komponen yakni, 

komponen afektif, kognitif, dan konatif.30 Pentingnya aspek sikap dalam 

kehidupan individu, mendorong psikolog untuk mengembangkan teknik 

dan instrumen untuk mengukur sikap manusia. Pengukuran sikap ini 

dapat dilakukan dengan cara observasi perilaku, pertanyaan langsung, 

laporan peribadi, dan penggunaan skala sikap.31 

Selanjutnya, perubahan sikap dapat diamati mulai dalam proses 

pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi 

terhadap sesuatu. Penilaian sikap ini merupakan penilaian yang 

dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap objek di atas, 

                                                                 
29 Asrori, Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik  (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2011), 141. 
30 Zakaria, Aktivitas Belajar Siswa (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 

2013), 1-3. 
31 Asrori, Psikologi..., 141-143. 



bahkan termasuk mata pelajaran PAI dan sub-sub pokok bahasan yang 

ada di dalamnya. Dan sikap siswa akan tampak setelah mereka 

dihadapkan suatu kejadian yang timbul di hadapan mereka, sehingga 

sikap bisa menyikapi sesuai dengan pengalamannya dan hasilnya akan 

berbeda-beda. 

Pertanyaan tentang sikap, meminta responden menunjukkan 

perasaan yang positif atau negatif terhadap suatu objek tertentu. Kata-

kata yang sering digunakan dalam pertanyaan sikap antara lain dengan 

menyatakan arah perasaan seseorang, misalnya menerima-menolak, 

menyenangi-tidak menyenangi, baik-buruk, dan lain sebagainya.32 

Dengan demikian untuk mencapai hasil aspek sikap ini maka perlu 

pembentukan sikap melalui pola pembiasaan dan modeling (dilakukan 

melalui contoh). Hal ini diperlukan agar sikap tertentu muncul benar-

benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem 

nilai. 

 

2. Minat  

Gilbert Sax dalam bukunya yang berjudul Principle of Educational 

Measurenment and Evaluation mengemukakan pengertian minat adalah 

“an interest is a preference for one activity over another”.33 Minat 

adalah kesukaan terhadap suatu aktivitas dibanding aktifitas yang lain. 
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Secara umum minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki 

intensitas tinggi. Minat merupakan kesenangan untuk melakukan 

sesuatu. Pada umumnya minat dikaitkan dengan kegiatan yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan kesenangan untuk mengikuti 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, minat terkait dengan 

kesediaan siswa untuk melakukan aktivitas belajar sehingga sangat 

berpengaruh pada hasil belajarnya. Siswa yang memiliki minat yang 

tinggi selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 

minat tersebut. Karena itu, dalam pendidikan agama siswa harus 

dikondisikan agar selalu memiliki minat yang tinggi pada pelajaran dan 

kegiatan keagamaan. 

Dalam proses pembelajaran, penilaian minat dalam konteks PAI 

digunakan untuk: 

a. Mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk 

pengarahan dan pembelajarannya. 

b. Menggambarkan keadaan langsung antara pokok bahasan 

tertentu dalam PAI dengan kondisi nyata di masyarakat. 

c. Mengelompokkan peserta didik yang memiliki minat yang sama. 

d. Acuan dalam menilai kemampuan peserta didik secara 

keseluruhan dan memilih model, metode pembelajaran yang 

tepat. 



e. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menerapkan 

nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata di dalam kehidupan.34 

Indikator minat pada mata pelajaran PAI dapat dilihat dari memiliki 

catatan pelajaran PAI, berusaha memahami PAI, memiliki buku PAI, 

mengikuti pembelajaran PAI dan lain-lain. Sementara contoh pernyataan 

kuesioner untuk penilaian PAI dilihat dari kelengkapan cacatan peserta 

didik, catatan pelajaran PAI terdapat catatan hal-hal yang penting, 

menyiapkan pertanyaan sebelum mengikuti pembelajaran, senang 

mengerjakan soal PAI dan berusaha selalu hadir pada pembelajaran 

praktik PAI.35 

 

3. Konsep diri 

Konsep diri merupakan sistem yang dinamis dan kompleks dari 

keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk sikap, 

perasaaan, persepsi, nilai-nilai dan tingkah laku yang unik dari individu 

tersebut. 

Sementara Martinis Yamin berpendapat bahwa “konsep diri 

merupakan eksekutif kepribadian mengontrol tindakan dengan 

mengikuti prinsip kenyataan atau rasional, untuk membedakan antara 

hal-hal yang terdapat dalam batin seseorang dengan hal-hal yang 
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terdapat dalam dunia luar. Konsep diri dibangun berdasarkan pandangan 

orang yang bersangkutan dan pandangan orang lain.”36 

Kaitannya dengan PAI, konsep diri berhubungan dengan bagaimana 

siswa memandang diri mereka, baik sebagai siswa maupun orang yang 

beragam sehingga akan sangat berpengaruh dalam menempatkan diri 

atau berperilaku. Penilaian konsep diri ini dapat dilakukan dengan 

penilaian diri. Dengan demikian konsep diri mencakup seluruh 

pandangan individu akan dimensi fisiknya, karakteristik pribadinya, 

motivasinya, kelemahannya, kelebihannya atau kecakapannya, 

kegagalannya dan sebagainya. 

 

4. Nilai  

Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan atau 

perilaku yang dianggap baik dan buruk. Bila sikap mengacu kepada 

suatu organisasi sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, 

maka nilai mengacu pada keyakinan. Target nilai cenderung menjadi ide, 

atau kadang juga berupa sikap dan perilaku.37 

Arah nilai dapat positif dan negatif. Selanjutnya intensitas nilai 

dapat dikatakan tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang 

diacu. Dalam pendidikan agama Islam nilai harus dikembangkan karena 

meliputi nilai-nilai universal, seperti kejujuran, integritas, keadilan, 

kebebasan maupun nilai-nilai keislaman seperti nilai susila dan 
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pergaulan.38 Oleh karenanya satuan pendidikan harus mambantu peserta 

didik menemukan dan menguatkan nilai yang bermakna dan signifikan 

bagi peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan personal dan memberi 

kontribusi positif terhadap masyarakat. 

 

5. Moral  

Istilah moral berasal dari kata mores artinya tata cara dalam 

kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Moral berkaitan dengan 

perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain terhadap 

tindakan yang dilakukan diri sendiri. Moralitas merupakan aspek 

kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan 

kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Pelaku moral 

diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, 

ketertiban, dan keharmonisan.39 

Seringkali moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar 

terhadap orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri 

sendiri. Misalnya menipu orang lain, atau melukai orang lain, baik 

secara fisik maupun psikis. Moral juga sering dikaitkan dengan 

keyakinan agama seseorang, seperti keyakinan akan perbuatan yang 

berdosa dan berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan 

keyakinan seseorang. 
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Sejumlah indikator moral antara lain; memegang janji, memiliki 

kepedulian terhadap orang lain, menunjukkan komitmen terhadap tugas-

tugas, memiliki kejujuran dan integritas, dan lain-lain. Sementara contoh 

pernyataan untuk instrumen moral antara lain; bila berjanji kepada orang 

yang lebih tua, saya berusaha menepatinya. Wujud instrumen yang 

sering digunakan dalam penilaian tipe afektif di atas, antara lain 

kuesioner dalam bentuk skala, khususnya untuk sikap minat maupun 

nilai.40 

 

H. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Ranah Afektif 

Penilaian kompetensi sikap/afektif dalam pembelajaran PAI 

merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap 

peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian 

sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan 

keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai 

bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan 

kemajuan sikap peserta didik secara individual. 

Dalam penilaian afektif terdapat komponen-komponen penilaian 

afektif yang harus dilaksanakan guru dan sudah seharusnya sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan, 

sehingga guru dalam penilaian afektif harus meliputi: 

1. Memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa yang tercermin dalam perilaku sehari-hari; 
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2. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas 

perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya; 

3. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik dalam bidang pendidikan jasmani, olah raga, 

dan kesehatan; 

4. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan 

nasional, dan tindakan anti korupsi; 

5. Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai 

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sikap cermat 

dan menghargai hak atas kekayaan intelektual; 

6. Menunjukkan sikap toleran dan empati terhadap keberagaman 

budaya yang ada di masyarakat setempat dalam kaitannya dengan 

budaya nasional; 

7. Menunjukkan sikap peduli terhadap bahasa dan dialek; 

8. Menunjukkan sikap kompetitif, sportif, dan etos kerja untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dalam bidang iptek. Adapun 

aspek afektif yang dominan pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam meliputi aspek penanaman nilai-nilai akhlak.41  

Dalam konteks pembelajaran PAI, maka pengembangan evaluasi 

belajar diarahkan pada pengembangan moral Islam (akhlaq) dalam 

kerangka pengembangan fitrah penciptaan manusia. Dalam kaitan ini, 

Munzir Hitami menegaskan bahwa “ketika Allah SWT meniupkan roh 
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(ciptaan)-Nya kepada diri manusia, maka pada saat itulah manusia 

memiliki sifat-sifat ketuhanan sebagaimana yang terdapat dalam al-

asma’ al-husna. Hanya saja, kalau Allah SWT bersifat Maha, maka 

manusia itu hanya mempunyai sifat sebagian darinya”.42 

Berdasarkan fitrah yang disebutkan di atas pengembangan evaluasi 

ranah afektif pembelajaran pendidikan agama Islam telah dilakukan. 

Dalam kaitannya dengan ranah afektif pembelajaran, maka 

pengembangan evaluasi ranah afektif pembelajaran pendidikan agama 

Islam mengarah kepada pengembangan aspek perilaku (afektif) melalui 

penekanan bagaimana mengevaluasi perilaku (akhlak/moral Islam). 

Tentu saja evaluasi terhadap aspek perilaku membutuhkan suatu proses 

pembelajaran PAI yang juga menitik beratkan pada ranah afektif ini, 

dengan tidak meninggalkan aspek kognitif dan psikomotorik. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam pengembangan evaluasi pendidikan adalah 

bagaimana mengevaluasi pembelajaran PAI dengan bertolak pada aspek 

perilaku dan moral anak didik. 

Sementara dalam kurikulum 2013 sikap dibagi menjadi dua 

kompetensi, yakni kompetensi sikap spiritual yang terkait dengan 

pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial 

yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, 

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual sebagai 

perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang 
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Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi 

kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan. 

Pada jenjang SMP/MTs, kompetensi sikap spiritual mengacu pada 

KI-1: menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, 

sedangkan kompetensi sikap sosial mengacu pada KI-2: menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.43 

Berdasarkan rumusan KI-1 dan KI-2 di atas, penilaian sikap pada 

jenjang SMP/ MTs mencakup: 
Tabel 7.3 

Cakupan Penilaian Sikap 

Penilaian Sikap Cakupan 
Sikap Spiritual Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut  
Sikap Sosial 1. Jujur 

2. Disiplin 
3. Tanggung jawab 
4. Toleransi 
5. Gotong royong 
6. Santun 
7. Percaya diri 

 

KD pada KI-1: aspek sikap spiritual (untuk mata pelajaran tertentu 

bersifat generik, artinya berlaku untuk seluruh materi pokok). Sedangkan 

KD pada KI-2: aspek sikap sosial (untuk mata pelajaran tertentu bersifat 

relatif generik, namun beberapa materi pokok tertentu ada KD pada KI-3 
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yang berbeda dengan KD lain pada KI-2). Guru dapat menambahkan 

sikap-sikap tersebut menjadi perluasan cakupan penilaian sikap. 

Perluasan ini, didasarkan pada karakteristik KD pada KI-1 dan KI-2 

setiap mata pelajaran. 

Dengan demikian tipikal hasil belajar akan tampak pada siswa 

dalam berbagai tingkahlaku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, 

disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan 

belajar dan hubungan sosial. Sekalipun bahan pengajaran dalam lembaga 

pendidikan berisi ranah kognitif, ranah afektif harus menjadi bagian 

integral dari bahan pengajaran dan harus tampak dalam proses belajar 

mengajar yang dicapai siswa. Dan aspek afektif merupakan aspek 

pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dengan kedua aspek lainnya, 

yaitu kognitif dan psikomotorik baik di dalam proses pembelajaran 

maupun evaluasinya. 

Adapun fungsi evaluasi ranah afektif PAI adalah agar tidak terjadi 

kesalahan ketika mengadakan penilaian. Berikut ini beberapa fungsi 

evaluasi ranah afektif PAI dalam pembelajaran adalah: 

a. Sebagai alat seleksi dan berfungsi sebagai diagnostik disini guru 

akan mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebabnya sehingga 

guru akan mudah dalam mengadakan penilaian terhadap siswa 

dan cara mengatasinya. 

b. Sebagai penempatan. 

c. Sebagai pengukuran keberhasilan, penilaian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil 



diterapkan, dan keberhasilan program pengajaran ditentukan oleh 

beberapa faktor yakni guru, metode mengajar, kurikulum, sarana 

dan sistem administrasi.44 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa fungsi 

evaluasi adalah melingkupi beberapa hal;  

a) Dapat mengukur terhadap peningkatan karakteristik afektif siswa;  

b) Melakukan bimbingan terhadap karakteristik afektif siswa ke arah 

yang baik;  

c) Menempatkan karakteristik siswa kepada kondisi yang sesuai 

dengan latar belakang siswa baik dari aspek sikap, minat, konsep 

diri, nilai dan moral. 

 

I. Teknik dan Instrumen Ranah Afektif 

Evaluasi hasil belajar tidak hanya dilakukan dengan menggunakan 

teknik berupa tes, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat-

alat yang tidak berupa tes (teknik non tes). Dengan teknik non tes maka 

evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji 

peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan wawancara, 

observasi, kuesioner, skala sikap, penilaian diri, penilaian antar teman 

dan jurnal. Teknik non tes ini pada umumnya memegang peranan 

penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi 

ranah afektif dan psikomotor, sedangkan teknik tes lebih banyak 

digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah 
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kognitif. Jika dibandingkan dengan teknik tes maka teknik non tes ini 

memiliki keunggulan, yaitu lebih bersifat komprehensif, dalam arti dapat 

digunakan untuk menilai berbagai aspek dari peserta didik sehingga 

tidak hanya dapat digunakan untuk menilai aspek kognitif saja, tetapi 

juga aspek afektif dan psikomotorik.45 

Namun dalam praktek, penggunaan teknik non tes sebagai alat 

untuk menilai hasil belajar masih sangat terbatas dibandingkan dengan 

penggunaan teknik tes. Para guru di sekolah pada umumnya lebih 

banyak menggunakan teknik tes daripada non tes, dengan alasan mudah 

dibuat penggunaannya lebih praktis. Dan yang dinilai terbatas pada 

ranah kognitif berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh siswa setelah 

menyelesaikan pengalaman belajarnya. 

Teknik non tes ini dapat digunakan beberapa cara yakni: 

1. Observasi 

Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar, 

misalnya tingkah laku siswa pada waktu mengikuti pelajaran, tingkah 

laku guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, dan lain-lain. 

Melalui pengamatan dapat diketahui bagaimana sikap dan perilaku 

siswa, kegiatan yang dilakukannya, tingkat partisipasinya, proses 

kegiatan yang dilakukannya, kemampuan, bahkan hasil yang diperoleh 

dari kegiatannya.46  
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Sedangkan observasi menurut Permendikbud No. 66 Tahun 2013 

ialah “teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan 

menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator 

perilaku yang diamati”. 

Dengan kata lain observasi dapat mengukur atau menilai hasil 

belajar dan proses belajar (misal tingkah laku siswa pada waktu belajar, 

tingkah laku guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, dan 

penggunaan alat peraga pada waktu mengajar). Melalui pengamatan 

dapat diketahui bagaimana sikap perilaku siswa, kegiatan yang 

dilakukannya, tingkat partisispasi dalam suatu kegiatan, proses kegiatan 

yang dilakukan, kemampuan bahkan hasil yang diperoleh dari 

kegiatannya. Observasi harus dilakukan saat proses berlangsung. 

Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan pedoman agar memudahkan 

dalam pengisian observasi. 

 

2. Wawancara 

Wawancara ini dapat digunakan untuk mengetahui pendapat, 

aspirasi, harapan, prestasi, keinginan, keyakinan dan sebagainya, sebagai 

hasil belajar siswa. Salah satu kelebihan dari alat ini adalah bahwa antar 

pihak penilai (guru) dengan yang dinilai (siswa) terjadi kontak langsung, 

sehingga melalui wawancara ini dapat diperoleh jawaban-jawaban yang 

sifatnya lebih luas dan mendalam. Dengan melakukan wawancara 

peserta didik dapat mengeluarkan isi hatinya secara bebas. Melalui 



wawancara, data dapat diperoleh baik dalam bentuk kualitatif maupun 

kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dapat diminta lagi 

dengan lebih terarah dan bermakna, yang terpenting tidak mempengaruhi 

atau mengarahkan jawaban mereka.47 Dalam melakukan penilaian 

dengan wawancara terhadap kompetensi sikap, baik sikap spiritual 

maupun sikap sosial harus mengacu pada indikator pencapaian 

kompetensi yang sudah dibuat oleh guru sesuai dengan kompetensi dasar 

dari kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan demikian, 

apa yang mau diukur dan dinilai melalui wawancara jelas, sehingga akan 

menghasilkan data atau informasi yang tepat dan akurat. Dalam 

menentukan aspek-aspek yang dapat diukur atau dinilai dengan 

wawancara, guru harus melakukan pemetaan terhadap kompetensi sikap 

spiritual dan sikap sosial. Hal ini dikarenakan tidak semua aspek 

kompetensi spiritual dan sosial dapat dinilai dengan wawancara. 

Penilaian dengan wawancara hanya cocok dan tepat untuk kompetensi 

sikap spiritual dan sikap sosial yang dapat dilakukan dengan wawancara 

terhadap peserta didik yang berkaitan dengan informasi-informasi yang 

ingin digali oleh guru yang berkaitan dengan kompetensi sikap spiritual 

dan sikap sosial.48 

 

                                                                 
47 Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 83. 
48 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Guru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 159. 



3. Angket 

Angket adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

membuat daftar pertanyaan/pernyataan yang bersifat terbuka maupun 

tertutup. Penggunaan angket ini keunggulannya sebenarnya jauh lebih 

praktis daripada wawancara dan observasi, disamping juga lebih 

menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja, karena tidak menyaksikan 

secara langsung maka kadang-kadang jawaban yang diberikan tidak 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Apalagi jika pertanyaan 

kurang tajam dan terlalu menggiring jawaban responden. Pertanyaan 

yang terlalu menggiring memungkinkan bagi peserta didik untuk 

memberikan jawaban yang serba positif walaupun tidak sesuai dengan 

keadaannya, itu merupakan salah satu dari kelemahan angket.49 

Tujuan penggunaan angket dalam kegiatan pengajaran adalah: (a) 

untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa, sebagai bahan 

dalam menganalisis tingkah laku hasil dan proses belajarnya, (b) untuk 

memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dalam proses 

belajar yang ditempuhnya, (c) untuk memperoleh data sebagai bahan 

dalam menyusun kurikulum dan program belajar mengajar.50 

Data yang dihimpun melalui angket/kuesioner biasanya data yang 

berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik 

dalam mengikuti pelajaran, cara belajar, fasilitas belajar, sikap terhadap 

mata pelajaran tertentu, pandangan siswa terhadap proses pembelajaran 
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dan sikap mereka terhadap guru. Kuesioner ini sering digunakan dalam 

domain afektif dalam bentuk pilihan ganda dan dapat pula berbentuk 

skala sikap (skala likert). 

 

4.  Skala Sikap 

Skala adalah seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada 

subyek, obyek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Skala 

bisa digunakan untuk mengukur sikap, nilai-nilai, dan minat. Skala ini 

tidak sama dengan tes karena hasil dari instrumen ini tidak menunjukkan 

keberhasilan atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan. Skala ini 

mengukur sejauhmana seseorang memiliki ciri-ciri yang ingin diteliti. 

Misalnya untuk mengukur sikap siswa terhadap agama.51 

Sedangkan pengertian skala sikap adalah skala untuk mengukur 

penampilan nilai, sikap, minat, perhatian dan lain-lain yang disusun 

dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya 

dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan, 

mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Rentangan tersebut 

dapat berupa huruf (A, B, C, D), angka (1, 2, 3, 4), dan rentangan 

kategori (misalnya tinggi, sedang, baik, kurang dan sebagainya).52 

Adapun instrumen yang dikembangkan dalam skala pada evaluasi 

afektif biasanya menggunakan skala sikap yang terdiri dari: 
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a. Skala likert, yakni skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang gejala atau fenomena sosial.53 Skala ini memuat item 

yang diperkirakan sama dalam sikap atau beban nilainya, 

subjek merespon dengan berbagai tingkat intensitas 

berdasarkan rentang skala antara dua sudut yang berlawanan, 

seperti: setuju-tidak setuju, suka-tidak suka, menerima-

menolak. Model skala ini banyak digunakan dalam kegiatan 

penelitian, karena lebih mudah mengembangkannya dan 

interval skalanya sama. 
Tabel 7.4. 

Contoh Skala Likert 

No Pertanyaan Jawaban 

SS ST N TS STS 

1 Belajar PAI sangat menyenangkan      

2 Belajar PAI harus dibuat mudah      

3 Belajar PAI sangat sulit      
 

Keterangan: 
SS = Sangat Setuju   diberi skor 5 
ST =Setuju    diberi skor 4 
 N =Netral    diberi skor 3 
TS=Tidak Setuju   diberi skor 2 
STS=Sangat Tidak Setuju  diberi skor 1 

 

b. Skala Thurstone, skala ini terdiri atas tujuh kategori dengan 

ketentuan untuk yang paling besar diberi nilai 7 dan yang 

paling kecil diberi nilai 1.54 
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Tabel 7.5. 
Contoh Skala Thurstone 

No Pertanyaan Jawaban 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Belajar PAI sangat 

menyenangkan 
       

2. Belajar PAI harus dibuat 
mudah 

       

3. Belajar PAI sangat sulit        

 

c. Skala differensial, yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi 

bentuknya bukan pilihan ganda atau check list, melainkan 

tersusun dalam garis kontinum yang jawaban “sangat positif” 

terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang “sangat 

negatif” terletak di bagian kiri, atau sebaliknya. Data yang 

diperoleh melalui skala pengukuran ini adalah data verbal. 

Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik 

tertentu yang dimiliki seseorang.55 Contohnya sebagai 

berikut: 

Belajar Shalat 

Menyenangkan 
Sulit 

Bermanfaat 
Menentang 

Menjengkelkan 

7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 
7 6 5 4 3 2 1 

Membosankan 
Mudah 
Tidak bermanfaat 
Banyak 
Sedikit 

 

Pada Kurikulum 2013 teknik yang digunakan ada sedikit 

perbedaan dengan kurikulum sebelumnya dan yang 
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dikedepankan adalah mengenai sikap spiritual dan sikap 

sosial yang ditandai dengan Kompetensi Inti KI-1 dan KI-2, 

selain KI dijumpai juga Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi 

sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial tidak diajarkan 

dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Artinya kompetensi 

sikap spiritual dan sosial meskipun memiliki kompetensi 

dasar (KD), tetapi tidak dijabarkan dalam materi atau konsep 

yang harus disampaikan atau diajarkan kepada peserta didik 

melalui PBM yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan 

penutup. Namun meskipun kompetensi sikap spiritual dan 

sosial harus terimplementasikan dalam PBM melalui 

pembiasaan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh peserta 

didik dalam keseharian melalui dampak pengiring dari 

pembelajaran. Jadi, dalam Kurikulum 2013 kompetensi sikap 

ini, baik sikap spiritual maupun sosial merupakan 

pembelajaran tidak langsung (indirect learning), tidak 

diajarkan dalam PBM tetapi menjadi pembiasaan melalui 

keteladanan yang harus dicontohkan oleh guru dan akan 

diikuti siswa dalam proses belajar mengajar. 

Pada ranah sikap spiritual penilaian sikap dapat 

dilakukan dengan observasi dan jurnal, sedangkan pada ranah 

sikap sosial dapat dilakukan dengan bentuk observasi, 

penilaian diri dan penilaian antar peserta didik.  



5. Observasi 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung 

dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantaraan orang lain. 

Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti 

guru lain, orang tua/wali, peserta didik, dan karyawan sekolah. 

Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah lembar 

observasi yang berupa skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. 

Skala penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku peserta didik 

dalam suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara umum memuat 

pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikap 

atau perilaku sesuai kenyataan. 

Pernyataan memuat sikap atau perilaku yang positif atau negatif 

sesuai dengan indikator penjabaran sikap dalam kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Rentang skala hasil pengamatan antara lain berupa: 

a) selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. 

b) sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. 

Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk 

penskoran. Rubrik memuat petunjuk/uraian dalam penilaian skala atau 

daftar cek. Sedangkan petunjuk penskoran memuat cara memberikan 

skor dan mengolah skor menjadi nilai akhir, agar observasi lebih efektif 

dan terarah hendaknya: 



a) Dilakukan dengan tujuan yang jelas dan direncanakan 

sebelumnya. Perencanaan mencakup indikator atau aspek yang 

akan diamati dari suatu proses; 

b) Menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala 

penilaian; 

c) Penilaian perkembangan sikap didasarkan pada kecenderungan 

sikap peserta didik pada kurun waktu tertentu, misalnya dua 

minggu terakhir;  

d) Segera membuat kesimpulan setelah observasi selesai 

dilaksanakan.  

 

6. Penilaian diri 

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya 

dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan menurut 

Permendikbud No. 66 Tahun 2013, “Penilaian diri merupakan teknik 

penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan 

kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri”.  

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap 

perkembangan kepribadian seseorang. Ada tiga keuntungan penggunaan 

penilaian diri di kelas antara lain: 



a) Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena 

mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri; 

b) Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya; 

c) Dapat mendorong, membiasakan dan melatih peserta didik 

untuk berbuat jujur, karena dituntut berbuat jujur dan objektif 

dalam melakukan penilaian.56 

Skala penilaian dapat disusun dalam bentuk Skala Likert atau Skala 

Semantic Differential. Kriteria penyusunan lembar penilaian diri adalah 

sebagai berikut:  

a) Berupa pertanyaan tentang pendapat, tanggapan dan sikap, 

misalnya sikap responden terhadap sesuatu hal. 

b) Menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti 

oleh responden. 

c) Pertanyaan diusahakan yang jelas dan khusus. 

d) Harus dihindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu 

pengertian. Harus dihindarkan pertanyaan yang mengandung 

sugesti. 

e) Harus membuat pertanyaan yang berlaku bagi semua responden. 

  

7. Penilaian antar peserta didik  

Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan 

cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan 

perilaku keseharian peserta didik yaitu “Penilaian antar peserta didik 
                                                                 

56 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 
Profesi Guru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 134. 



merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 

saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik”. 

Kemenristekdikti menjelaskan dalam model Penilaian Pencapaian 

Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, “Instrumen yang 

digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan 

skala penilaian (rating scale) dengan teknik sosiometri berbasis kelas”. 

Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan 

dua-duanya. 

 

8. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang 

berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan 

peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Instrumennya 

adalah catatan pendidik.57  

Guru hendaknya memiliki catatan-catatan khusus tentang sikap 

spiritual dan sikap sosial. Catatan-catatan tersebut secara tertulis dan 

dijadikan dokumen bagi guru untuk melakukan pembinaan dan 

bimbingan terhadap peserta didik. Jurnal yang berisi catatan-catatan 

peserta didik sebaiknya dibuat per peserta didik. Catatan-catatan 

kelemahan atau kekurangan peserta didik berkaitan dengan sikap 

spiritual dan sikap sosial selanjutnya ditindaklanjuti dengan upaya-upaya 

                                                                 
57 Permendikbud No. 66 Tahun 2013. 



pembinaan dan bimbingan. Dengan demikian, akan terjadi perubahan 

peserta didik secara bertahap. 

Sementara itu, Catatan-catatan peserta didik yang berkaitan dengan 

kekuatan atau kelebihan dari peserta didik dilakukan pendampingan dan 

pengembangan, sehingga kekuatan atau kelebihan tersebut berkembang 

lebih baik seiring dengan peningkatan kematangan dari peserta didik 

tersebut. Guru hendaknya memiliki profil setiap peserta didik yang 

memuat catatan-catatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari. 

Dengan demikian, guru dapat memantau dan mengawasi perkembangan 

sikap dan perilaku peserta didik dari waktu ke waktu secara objektif. 

Dalam menentukan aspek-aspek yang dapat diukur dan dinilai 

dengan jurnal, guru harus melakukan pemetaan terhadap kompetensi 

sikap spiritual dan sikap sosial.58 Hal ini dikarenakan tidak semua aspek 

kompetensi spiritual dan sosial dapat dinilai dengan jurnal. Penilaian 

dengan jurnal hanya cocok untuk kompetensi sikap spiritual dan sosial 

yang dapat didokumentasikan dengan catatan-catatan harian peserta 

didik untuk semua sikap dan perilaku. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah: 

a) Catatan atas pengamatan guru harus objektif. 

b) Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat 

hanyalah kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan 

perkembangan sikap. 

c)  Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda). 

                                                                 
58 Kunandar, Langkah..., 153. 



Adapun instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, 

dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian 

(rating scale) yang disertai rubrik. Sedangkan instrumen yang digunakan 

pada jurnal berupa catatan pendidik. Contoh instrumen dan rubrik 

penilaian afektif pada Kurikulum 2013, seperti di bawah ini: 

 Observasi 

Instrumen dan rubrik observasi dari kompetensi sikap spiritual 

dan sikap sosial, sebagai berikut: 
Tabel 7.6. 

Contoh Instrument Sikap Spiritual (Observasi) 

No Nama 
Siswa 

Aspek yang dinilai 

Total Skor 

N
ilai 

H
uruf 

Sholat lima 
waktu 

Berdoa 
sebelum 
belajar 

Gemar 
membaca 
Al-Qur’an 

Gemar 
Dzikir 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
1                     
2                     
3                     
4                     

 
Tabel 7.7. 

Rubrik Sikap Spiritual 
Aspek Yang Dinilai Penilaian 

1 2 3 4 
Sholat lima waktu Tidak 

pernah 
Kadang-
kadang 

Sering  Selalu  

Berdoa sebelum belajar     
Gemar membaca al-Quran     
Gemar dzikir     

 
Tabel 7.8. 

Instrument Sikap Sosial (Observasi) 

No Nama 
Siswa 

Aspek yang dinilai Total 
Skor 

N
ilai 

H
uruf 

Jujur Tanggung 
Jawab 

Peduli Santun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
1                     



2                     
3                     
4                     

Rublik:  
BT = Belum Tampak = 1 
MT= Mulai Tampak = 2 
T = Tampak  = 3 
BT = Belum Tampak = 4 

 

 Penilaian Diri 

Instrumen sikap sosial yaitu lembar penilaian diri, sebagai 

berikut: 
Tabel 7.9. 

Contoh Lembar Penilaian Diri Siswa 
 

Berilah tanda (V) pada kolom yang sesuai dengan kenyataan: 
Nama Peserta Didik : Mumtazien Mata Pelajaran : PAI 
Kelas : VII Semester : I 

 

No Pernyataan Hasil Penilaian 
Selalu Sering Kadang-kadang 

1. Saya menginformasi-kan hal-hal 
yang berkaitan dengan Asmaul 
Husna kepada teman-teman. 

v   

2. Saya bertanya kepada guru hal-
hal yang berhubungan dengan 
Asmaul Husna 

v   

3. Saya menyempatkan diri 
membaca artikel yang berkaitan 
dengan materi pelajaran nama-
nama indah bagi Allah 

  v 

4. Saya mendengarkan informasi 
yang berhubungan nama-nama 
indah bagi Allah dari buku-buku 
pelajaran di sekolah 

v   

5. Saya hadir setiap ada jam 
pelajaran agama di sekolah 

 v  

6. Saya membuat catatan yang rapi 
untuk mata pelajaran agama 

 v  

7. Saya menyerahkan tugas agama 
tepat waktu 

 v  



No Pernyataan Hasil Penilaian 
Selalu Sering Kadang-kadang 

8. Saya menerapkan Asmaul Husna 
dalam kehidupan sehari 

v   

9. Saya dapat menyebutkan nama-
nama Asmaul Husna 

 v  
 

Keterangan: 

1. Bila menjawab selalu maka skornya 3, sering 2, kadang-kadang 1 
2. Peserta didik diminta untuk jujur dalam memberikan jawaban 

 
Nilai = Skor Perolehan X 100 

Skor Maksimal 

Nilai  = 21÷27 ×100 

 = 77,77  

Konversi skala 4 : 

77,77÷100×4 = 3,11 (B) 

Keterangan penilaian: 

1) Nilai 91 - 100 berarti amat baik atau SM (Sudah Membudaya) 

2) Nilai 71 - 90 berarti baik atau MB (Mulai Berkembang) 

3) Nilai 61 - 70 berarti cukup atau MT (Mulai Terlihat) 

4) Nilai kurang dari 61 berarti kurang atau BT (Belum Terlihat) 
 

Dari perolehan nilai sikap di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

sikap sosial Mumtazien dalam mata pelajaran PAI adalah baik atau 

MB (Mulai Berkembang) 

 

 Penilaian Antar Peserta Didik 

Instrumen penilaian sikap sosial yaitu lembar penilaian antar 

peserta didik, sebagai berikut: 

 



Tabel 7.10. 
Contoh Lembar Penilaian Antar peserta Didik (Likert Scale) 

Nama teman yang dinilai : …………………………………. 

Kelas    : …………………………………. 

Semester   : …………………………………. 

Petunjuk: Berilah tanda centang (v) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang -

kadang), 3(sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan teman kalian yang 

sebenarnya. 

No Pernyataan 1 2 3 4 
1. Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan 

aktivitas 
    

2. Teman saya sholat lima waktu tepat waktu     
3. Teman saya tidak mengganggu teman saya yang  

bergama lain berdoa sesuai agamanya. 
    

4. Teman saya tidak menyontek dalam mengerjakan 
ujian/ulangan 

    

5. Teman saya tidak menjiplak/ mengambil/ menyalin 
karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dalam 
mengerjakan setiap tugas. 

    

6. Teman saya mengemukakan perasaan terhadap 
sesuatu apa adanya. 

    

7. Teman saya melaporkan data atau informasi apa 
adanya 

    

      
Jumlah      

 

Rubrik: 

1 = kurang 
2 = cukup 
3 = baik 
4 = amat baik 

 

 Jurnal 

Dalam melakukan penilaian menggunakan jurnal guru dapat 

menggunakan instrument penilaian berupa buku catatan harian 

tentang kekuatan dan kekurangan dari peserta didik dari waktu ke 



waktu yang harus diisi oleh guru untuk menilai kompetensi sikap 

spiritual dari peserta didik.59  

 

J. Aktualisasi Pengembangan Ranah Afektif Bagi Psikomotorik 

terhadap Peserta Didik 

Penting untuk dipahami bahwa pengembangan karakteristik afektif 

pada peserta didik memerlukan upaya secara sadar dan sistematis. 

Terjadi tidaknya proses kegiatan pembelajaran dalam ranah afektif dapat 

diketahui dari tingkah laku peserta didik, yang menunjukkan adanya 

kesenangan belajar semisal perasaan, emosi, minat, sikap, dan apresiasi 

yang positif menimbulkan tingkah laku yang konstruktif dalam diri 

peserta didik. Perasaan dapat mengontrol tingkah, sedangkan pikiran 

(kognisi) sering kali tidak.60 Misalnya bagaimana sikap siswa pada 

waktu belajar di sekolah, terutama pada waktu guru mengajar. Sikap 

tersebut dapat dilihat dalam hal: 

1. Kemauan siswa untuk menerima pelajaran dari guru; 

2. Perhatian siswa terhadap apa yang dijelaskan oleh guru; 

3.  Keinginan siswa untuk mendengar dan menulis penjelasan guru; 

4.  Pengahargaan siswa terhadap guru itu sendiri; 

5.  Keinginan yang kuat untuk bertanya kepada guru.  

Sedangkan sikap siswa setelah pelajaran selesai dapat dilihat dalam 

hal: 

1. Kemauannya untuk mempelajari bahan pelajaran lebih lanjut; 
                                                                 

59 Kunandar, Langkah..., 135. 
60 Ibid., 140. 



2. Keinginannya untuk menerapkan hasil pelajaran dalam praktek 

kehidupan nyata sesuai dengan tujuan dan isi yang terdapat 

dalam mata pelajaran tersebut (PAI); 

3.  Senang terhadap guru dan mata pelajaran yang diberikannya, 

kondisi dan karakteristik siswa di atas merupakan ciri dari hasil 

belajar ranah afektif. 

Tipe hasil belajar ranah psikomotor berkenaan dengan keterampilan 

atau kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar 

tertentu. Hasil belajar ini sebenarnya tahap lanjutan dari hasil belajar 

ranah afektif yang baru tampak dalam kecenderungan-kecenderungan 

untuk berperilaku. 

Hasil belajar psikomotor terdiri dari enam tingkatan telah 

disebutkan pada sub bab di atas mengenai taksonomi dalam proses 

belajar. Hasil belajar ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berhubungan 

satu sama lain, bahkan ada dalam kebersamaan. Seseorang yang berubah 

tingkat kognisinya sebenarnya dalam ukuran tertentu telah berubah juga 

sikap dan perilakunya. 

Contoh-contoh hasil belajar ranah afektif yang telah disebutkan di 

atas dapat menjadi hasil belajar psikomotor manakala siswa 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna 

yang terkandung di dalam ranah afektifnya, dengan demikian jika 

digambarkan kedua ranah tersebut akan terlihat sebagai berikut. 
 



Tabel 7.11. 
Keterkaitan Hasil Belajar Afektif dan Psikomotorik  

Hasil Belajar Afektif Hasil Belajar Psikomotorik 
Kemauan untuk menerima 
pelajaran dari guru 

Segera memasuki kelas pada waktu guru 
datang dan duduk di depan dengan 
menyiapkan kebutuhan belajar. 

Perhatian siswa terhadap apa 
yang dijelaskan oleh guru 

Mencatat bahan pelajaran dengan rapi dan 
sistematis. 

Penghargaan siswa terhadap guru Sopan, ramah, dan hormat terhadap guru pada 
saat guru menjelaskan pelajaran. 

Hasrat untuk bertanya kepada 
guru 

Mengangkat tangan dan bertanya kepada guru 
mengenai materi pelajaran yang belum 
dimengertinya 

Kemauan untuk mempelajari 
bahan pelajaran lebih lanjut 

Pergi ke perpustakaan untuk belajar lebih 
lanjut, atau meminta informasi kepada guru 
mengenai buku yang harus dipelajari atau 
segera membentuk kelompok untuk diskusi. 

Kemauan untuk menerapkan hasil 
pelajaran 

Melakukan latihan diri dalam memecahkan 
masalah berdasarkan konsep bahan yang telah 
diperolehnya atau menggunakannya dalam 
praktik kehidupannya. 

Senang terhadap guru dan mata 
pelajaran yang diberikan 

Akrab dan mau bergaul, berkomunikasi 
dengan guru, dan bertanya atau meminta saran 
bagaimana mempelajari mata pelajaran yang 
diajarkannya. 

 

Hasil belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar 

psikomotor jika peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan 

tertentu sesuai dengan makna yang tergantung dalam ranah kognitif dan 

afektifnya. Hasil belajar afektif dan psikomotor ada yang nampak pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung dan ada pula yang baru 

nampak kemudian (setelah kegiatan pembelajaran berlangsung) dalam 

praktek kehidupannya, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Itulah sebabnya mengapa hasil belajar afektif dan 

psikomotor sifatnya lebih luas, sulit dipantau, namun memiliki nilai 



yang sangat berarti bagi kehidupan peserta didik, sebab dapat secara 

langsung mempengaruhi perilakunya. 



Bab VIII 

PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI 
 

A. Pengembangan Kurikulum PAI 

1. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan dasar 

negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang menggambarkan 

pandangan hidup suatu bangsa. Tujuan dan pola kehidupan suatu 

negara banyak ditentukan oleh sistem kurikulum yang 

digunakannya, mulai dari kurikulum taman kanak-kanak sampai 

dengan kurikulum perguruan tinggi. Jika terjadi perubahan 

sistem ketatanegaraan, maka dapat berakibat pada perubahan 

sistem pemerintahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem 

kurikulum yang berlaku.1 

Istilah kurikulum semula berasal dari istilah yang 

digunakan dalam dunia olah raga pada zaman Yunani Kuno. 

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
                                                                 

1 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2012), 1. 



dari kata curir yang berarti “pelari”, dan curere yang artinya 

“tempat berpacu”. Sehingga kurikulum diartikan sebagai jarak 

yang harus ditempuh oleh pelari.2  

Sedangkan pengertian kurikulum secara terminologi 

adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan 

ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan 

dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang 

berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi 

tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan.3  

Harold B. Albertycs, dalam reorganizing the high-school 

curriculum (1965) sebagaimana dikutip oleh Dakir dalam 

bukunya Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, 

memandang kurikulum sebagai “all of the activities that are 

provided for student the school”. Bahwasanya kurikulum tidak 

terbatas pada mata pelajaran saja, akan tetapi juga meliputi 

kegiatan-kegiatan lain, di dalam dan di luar kelas, yang berada di 

bawah tanggung jawab sekolah.4  

Mengutip pendapat Taylor, Munzir Hitami dalam 

bukunya Mengonsep Kembali Pendidikan Islam, mengatakan 

kurikulum merupakan konsep operasional suatu konsep 

                                                                 
2 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia  (Jakarta: Dinas Pendidikan Nasional, 

1999), 617. 
3 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

3. 
4 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 5. 



pendidikan, maka makna kurikulum menjadi luas, seluas makna 

pendidikan itu. Dalam hal ini, kurikulum merupakan usaha 

menyeluruh dari suatu lembaga pendidikan untuk mewujudkan 

hasil yang diinginkan, baik dalam situasi sekolah maupun dalam 

situasi luar sekolah, atau secara singkat kurikulum dapat 

dikatakan sebagai program suatu lembaga pendidikan untuk para 

subjek didiknya.5  

Dikatakan sebagai program karena kurikulum adalah 

aspek substantif yang mendukung serta menunjang berfungsinya 

lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan, yang mana 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Memiliki tujuan pendidikan tingkat institusional yang 

menggambarkan secara jelas dan terukur kemampuan, sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai oleh lulusan 

suatu jenis dan jenjang pendidikan yang bermanfaat bagi 

tugas perkembangannya. 

b. Memiliki struktur program yang tidak sarat muatan dan 

secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang fungsional 

dan sinergik bagi tercapainya tujuan pendidikan baik tingkat 

institusional maupun nasional. 

c. Memiliki garis besar program pengajaran yang memuat 

pokok-pokok bahasan yang esensial, fundamental dan 

fungsional sebagai objek belajar yang memungkinkan peserta 
                                                                 

5 Munzir Hitami, Mengonsep Kembali Pendidikan Islam (Pekanbaru: Infite Press, 
2004), 94. 



didik mengalami dan menghayati proses belajar yang 

bermakna bagi pengembangan dirinya secara intelektual, 

emosional, moral dan spiritual. 

d. Kurikulum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif bila 

didukung oleh sistem evaluasi yang terus menerus, 

komprehensif dan obyektif, serta sarana dan prasarana serta 

tenaga kependidikan yang memenuhi syarat standar 

professional bagi terlaksananya program pendidikan yang 

bermutu.6  

Lain dengan Hilda Taba yang menyatakan, jika definisi 

kurikulum yang luas itu membuatnya tidak fungsional. 

Menurutnya bahwa pada hakikatnya tiap kurikulum merupakan 

suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai 

anggota yang produktif dalam masyarakatnya.7 

Bagaimanapun kurikulum adalah sesuatu yang 

direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan 

pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat idea, suatu 

cita-cita tentang manusia atau warga negara yang akan dibentuk.  

Dengan berbagai penafsiran tentang kurikulum, dapat 

ditinjau dari segi lain, sehingga diperoleh penggolongan sebagai 

berikut: 

a. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk. 

                                                                 
6 Winarno Surakhmat, dkk., Mengurai Benang Kusut Pendidikan  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), 145-146. 
7 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum..., 7. 



b. Kurikulum dipandang sebagai program. 

c. Kurikulum dapat dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan 

akan dipelajari siswa. 

d. Kurikulum sebagai pengalaman siswa.8 

 

2. Komponen-Komponen Kurikulum 

Dilihat dari uraian struktural kurikulum ada 4 komponen 

utama, yakni tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi 

pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Keempat komponen 

tersebut saling berkaitan satu sama lainnya sehingga 

merefleksikan satu kesatuan yang utuh sebagai program 

pendidikan.9 

a. Tujuan Kurikulum 

Terkait dengan tujuan kurikulum tersebut David Pratt 

mengemukakan six main criteria's may be applied to 

curriculum aim. Aim should : (1) specify an intention; (2) 

identify a significant intended charge in the learner; (3) be 

concise; (4) be exact; (5) be complete; (6) be acceptable.10  

Menurut pendapat David Pratt di atas bahwa ada 6 

(enam) kriteria yang harus dipenuhi dalam menetapkan 

tujuan kurikulum, antara lain: 

                                                                 
8 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum..., 8-9. 
9 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: 

Ciputat Press, 2002), 51. 
10 David Pratt, Curriculum Design And Development  (USA: Harcourt Brace 

Javanovich Publisher, 1980), 147. 



1) Mempunyai tujuan yang jelas. 

2) Mengidentifikasi terhadap perubahan-perubahan yang 

dibutuhkan oleh pengajar.  

3) Ringkas dan jelas. 

4) Tepat sasaran. 

5) Menyeluruh. 

6) Dapat diterima. 

Oleh karena itu agar dapat mengetahui sifat dan 

kedudukan tujuan kurikulum di sekolah, perlu diketahui 

adanya hirarki tujuan pendidikan. Adapun hirarki tujuan 

pendidikan antara lain: 

1) Tujuan Pendidikan Nasional  

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan tujuan 

pendidikan yang paling tinggi dalam hierarki tujuan-tujuan 

pendidikan yang ada, yang bersifat ideal dan umum yang 

dikaitkan dengan falsafah pancasila. Menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.11  

                                                                 
11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. 



2) Tujuan Institusional 

Tujuan institusional merupakan tindak lanjut dari 

tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan Indonesia 

memiliki jenjang yang melembaga pada suatu tingkatan. 

Tiap lembaga memiliki suatu tujuan pendidikan yang 

disebut tujuan institusional, antara lain: tujuan institusional 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Universitas/ Akademi/ 

UIN/IAIN/STAIN, dan lain sebagainya. 

3) Tujuan Kurikuler 

Tujuan kurikuler merupakan tindak lanjut dari tujuan 

institusional dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dari 

suatu lembaga pendidikan, sehingga isi pengajaran yang 

telah disusun diharapkan dapat menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan.  

4) Tujuan Instruksional  

Tujuan instruksional merupakan tujuan terakhir dari 

tiga tujuan yang telah dikemukakan terlebih dahulu. 

Tujuan ini bersifat operasional, yakni diharapkan dapat 

tercapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar yang 

bersifat langsung dan terjadi setiap hari pembahasan. 

Untuk mencapai tujuan instruksional ini, biasanya seorang 

pendidik/guru perlu membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dalam upaya mencapai tujuannya, 

tujuan instruksional ini sangat ditentukan oleh kondisi 



proses belajar mengajar yang ada, antara lain: kompetensi 

pendidikan, fasilitas belajar, anak didik, metode, 

lingkungan, dan faktor yang lain.12  

b. Isi dan Struktur Kurikulum  

Isi kurikulum atau bahan pelajaran bertalian erat 

dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam 

menentukan isi kurikulum hendaknya memperhatikan akan 

tujuan akhir pendidikan. Para pengembang kurikulum harus 

mengerti dan memahami benar-benar akan masing-masing 

tujuan pendidikan. Sehingga dalam menyusun isi kurikulum 

tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Karena isi 

kurikulum merupakan jalan untuk mencapai tujuan 

pendidikan.13  

Oleh karenanya isi dari kurikulum atau pengajaran 

bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau 

sekumpulan informasi, tetapi juga harus merupakan kesatuan 

pengetahuan terpilih dan diperbolehkan, baik bagi 

pengetahuan itu sendiri, maupun bagi siswa dan 

lingkungannya.14  

Komponen isi berupa materi yang diprogramkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan biasanya berupa materi 

                                                                 
12 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik  (Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), 36-38. 
13 Achmad Sudja'i, Pengembangan Kurikulum (Semarang: Akfi Media, 2013), 54. 
14 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek  

(Bandung: Remaja Rosdakarya 2002), 127. 



bidang-bidang studi yang diuraikan dalam bentuk topik atau 

pokok bahasan. Bidang-bidang studi itu disesuaikan dengan 

jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada, yang 

biasanya telah dicantumkan dalam struktur program 

kurikulum sekolah yang bersangkutan.15  

Ada beberapa kriteria yang dapat membantu para 

perancang kurikulum dalam menentukan isi kurikulum. 

Kriteria tersebut antara lain: 

1) Isi kurikulum harus sesuai, tepat dan bermakna bagi 

perkembangan siswa. 

2) Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, 

artinya harus sesuai dengan tuntutan hidup nyata dalam 

masyarakat. 

3) Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah 

yang komprehensif, artinya mengandung aspek 

intelektual, moral, sosial secara seimbang. 

4) Isi kurikulum harus mengandung aspek ilmiah yang tahan 

uji. 

5) Isi kurikulum harus mengandung bahan yang jelas, teori, 

prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan sekadar 

informasi faktual. 
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6) Isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan.16  

Sedangkan yang menjadi pokok dari materi 

kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan aktivitas 

dan pengolahan yang mengandung unsur ketauhidan. Sumber 

bahan dan materi kurikulum pendidikan Islam dapat 

dikembangkan melalui bahan yang terdapat dalam nash 

agama dan realitas kehidupan. Secara garis besar kurikulum 

pendidikan Islam mengandung unsur-unsur ketauhidan, 

keagamaan, pengembangan manusia sebagai khalifah Allah. 

Pengembangan hubungan antara manusia dan pengembangan 

diri sebagai individu yang sejalan dengan potensi fitrahnya 

dalam status sebagai hamba Allah.17  

Struktur kurikulum atau organisasi kurikulum bisa 

disebut sebagai struktur program kurikulum yang berupa 

kerangka program-program pengajaran yang akan 

disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horisontal dan 

struktur vertikal. 

Struktur horisontal berhubungan dengan masalah 

pengorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan 

bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan. Bentuk-

bentuk penyusunan mata-mata pelajaran dapat secara terpisah 
                                                                 

16 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum..., 55-56. 
17 Jalaludin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 152-153. 



(separate subject), kelompok-kelompok mata pelajaran 

(correlated), atau penyatuan seluruh mata pelajaran 

(integrated). Tercakup pula di sini adalah jenis-jenis program 

yang dikembangkan di sekolah misalnya program pendidikan 

umum, akademis, keguruan, keterampilan dan lain-lain. 

Struktur vertikal berhubungan dengan masalah 

pelaksanaan kurikulum sekolah. Misalnya apakah kurikulum 

dilaksanakan dengan sistem kelas, tanpa kelas, atau gabungan 

antara keduanya, dengan sistem unit waktu semester atau 

catur wulan. Termasuk dalam hal ini adalah juga masalah 

pembagian waktu untuk masing-masing bidang studi.18 

c. Strategi Pelaksanaan Kurikulum 

Strategi pelaksanaan kurikulum memberi petunjuk 

bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah. 

Kurikulum dalam pengertian program pendidikan masih 

dalam taraf harapan atau rencana yang harus diwujudkan 

secara nyata di sekolah sehingga dapat mempengaruhi dan 

mengantarkan anak didik kepada tujuan pendidikan. Oleh 

karena itu komponen strategi pelaksanaan kurikulum 

memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan 

pendidikan tersebut.  

Berhasil atau tidaknya kurikulum pendidikan yang 

telah direncanakan atau ditetapkan, kuncinya adalah terletak 
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pada proses belajar mengajar sebagai ujung tombak dalam 

mencapai sasaran. Oleh karena itu proses belajar mengajar 

yang terencana, terpola dan terprogram secara baik dan sesuai 

dengan rambu-rambu yangada dalam garis-garis besar 

program pengajaran (RPP) yang merupakan ciri dan indikasi 

keberhasilan pelaksana kurikulum. Oleh sebab itu kuncinya 

adalah guru harus menguasai dan memiliki kemampuan 

dalam RPP, materi pelajaran, desain pengajaran, pengelolaan 

kelas, penilaian hasil belajar (evaluasi).  

Di samping penguasaan dalam bidang lain-lainnya 

sebagaimana tertuang dalam 10 kompetensi guru yang harus 

dikuasai dan dimiliki, yaitu: menguasai bahan, mengelola 

program belajar mengajar, melaksanakan program belajar 

mengajar, mengenal kemampuan anak didik, menguasai 

landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar 

mengajar, mengenal fungsi, program bimbingan, penyuluhan 

di sekolah, menilai prestasi untuk kepentingan pengajaran, 

mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, 

memahami prinsip serta menafsirkan hasil penelitian 

pendidikan guna keperluan pengajaran. menafsirkan hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.19 

d. Evaluasi Kurikulum 
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Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi 

merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang 

harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan 

kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan 

(feed-back) bagi guru dalam memperbaiki dan 

menyempurnakan kurikulum.20  

Pengertian evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan 

pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum, 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai 

bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka 

menentukan keefektifan kurikulum.21 

 

3. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum 

Dalam mengembangkan kurikulum perlu asas-asas yang 

kuat agar tujuan kurikulum tercapai sesuai dengan kebutuhan. 

Pada umumnya dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum 

dapat berpegang pada asas-asas berikut: 

1) Asas Religius 

Menurut Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibany (1979) 

salah satu asas pengembangan kurikulum adalah asas 

religius/agama. Kurikulum yang akan dikembangkan dan 

diterapkan berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah sehingga dengan 

adanya dasar ini kurikulum diharapkan dapat membimbing 
                                                                 

20 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum..., 263. 
21 Ibid., 266. 



peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap 

ajaran agama, berakhlak mulia dan melengkapinya dengan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.  

2) Asas Filosofis  

Asas ini berhubungan dengan filsafat dan tujuan 

pendidikan. Filsafat dan tujuan pendidikan berkenaan dengan 

sistem nilai. Sistem nilai merupakan pandangan seseorang 

tentang sesuatu terutama berkenaan dengan arti kehidupan. 

Pandangan ini lahir dari kajian sesuatu masalah, norma-

norma agama dan sosial yang dianutnya. Perbedaan 

pandangan dapat menyebabkan timbulnya perbedaan arah 

pendidikan yang diberikan kepada siswa. 

3) Asas Psikologis 

Asas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. 

Sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran, perilaku manusia menjadi landasan berkenaan 

dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. 

Hal ini meliputi teori-teori yang berhubungan dengan 

individu dalam proses belajar serta perkembangannya. 

4) Asas Sosial Budaya 

Asas sosial budaya berkenaan dengan penyampaian 

kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekontruksi 

masyarakat. Bentuk-bentuk kebudayaan mana yang patut 



disampaikan dan ke arah mana proses sosialisasi tersebut 

ingin direkonstruksi sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

5) Asas Organisatoris 

Asas ini berkenaan dengan organisasi dan pendekatan 

kurikulum. Studi tentang kurikulum sering mempertanyakan 

tentang jenis organisasi atau pendekatan apa yang 

dipergunakan dalam pembahasan atau penyusunan kurikulum 

tersebut. Penggunaan suatu jenis pendekatan pada umumnya 

menentukan bentuk dan pola yang dipergunakan oleh 

kurikulum tersebut.  

6) Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Dalam abad pertengahan ini, diperlukan masyarakat 

yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dan 

standar mutu tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan 

yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, 

sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan 

kemampuan meta-kognisi dan kompetensi untuk berpikir dan 

belajar bagaimana belajar (learning how to learn) dalam 

mengakses, memilih dan menilai pengetahuan, serta 

mengatasi situasi yang tidak menentu dan antisipatif terhadap 

ketidakpastian. 

Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan 

komunikasi telah mampu mengubah tatanan kehidupan 



manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat 

mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan 

kelangsungan hidup manusia.22 

 

4. Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan 

kurikulum, yaitu: 

a) Prinsip relevansi 

Pendidikan dikatakan relevan bila hasil belajar yang 

diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Dalam arti, 

relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta. Relevansi 

dengan dunia kerja, relevansi pendidikan dengan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

b) Prinsip fleksibilitas 

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi 

hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya 

memungkinkan terjadinya penyesuaian, yaitu berdasarkan 

kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang 

anak. 

c) Prinsip kontinuitas (Berkesinambungan)  

Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung 

secara berkesinambungan dan tidak terputus-putus. Oleh 
                                                                 

22 Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2013), 33-48. 



karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan 

kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat 

kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan 

dengan pekerjaan. 

d) Prinsip praktis/efisiensi 

Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, kalau 

menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus 

dan mahal biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis 

dan sukar dilaksanakan. 

e) Prinsip efektivitas  

Prinsip ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana tujuan kurikulum dapat dicapai. Efektivitas dapat dilihat 

dari 2 segi, yaitu: efektivitas belajar peserta didik dan 

efektivitas mengajar pendidik.23 

 

5. Tahap-Tahap Pengembangan Kurikulum 

Tahap-tahap pengembangan kurikulum ini adalah suatu 

pengembangan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Dalam 

pengembangan kurikulum sekolah di Indonesia, khususnya yang 

berorientasi pada tujuan, akan melalui tahap-tahap 

pengembangan program pada tingkat lembaga, pengembangan 

program pada setiap mata pelajaran, dan pengembangan program 

pengajaran di sekolah. 
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a. Pengembangan program tingkat lembaga  

Pengembangan program tingkat lembaga ini meliputi 

tigakegiatan pokok, yaitu, perumusan tujuan institusional, 

penetapan isi, dan struktur program, serta penyusunan strategi 

pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. 

1) Perumusan tujuan institusional  

Yaitu tujuan yang diharapkan dikuasai oleh para 

lulusan sekolah setelah menamatkan sekolah tersebut. 

Tujuan tersebut hendaknya meliputi tiga aspek, aspek 

pengetahuan, sikap dan nilai-nilai, serta keterampilan. 

Adapun sumber-sumber yang bisa digunakan untuk 

menentukan rumusan tujuan institusional adalah; tujuan 

pendidikan nasional, harapan masyarakat, harapan 

sekolah yang lebih tinggi. Tujuan institusional dapat 

dikategorikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan institusional umum adalah tujuan yang secara 

umum diharapkan dimiliki anak setelah menyelesaikan 

pendidikan di suatu sekolah. Sedangkan tujuan khusus 

adalah tujuan yang secara khusus diharapkan dimiliki 

oleh lulusan sekolah. Tujuan khusus ini merupakan 

penjabaran tujuan umum. Perumusan tujuan khusus 

biasanya mencakup tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, 

sikap dan nilai-nilai, serta keterampilan. 

2) Penetapan isi dan struktur program 



Setelah perumusan tujuan institusional selesai 

dirumuskan, langkah berikutnya menetapkan isi dan 

struktur program. Penetapan isi program berupa 

penetapan mata-mata pelajaran yang mampu menopang 

tercapainya tujuan pendidikan. Penetapan struktur 

program meliputi penetapan hal-hal sebagai berikut: 

pertama, penetapan jenis-jenis program yang akan 

diselenggarakan pada suatu sekolah, misalnya program 

pendidikan umum, akademis, spesialisasi dan lainnya. 

Kedua, penetapan organisasi atau bentuk penyusunan 

bahan pelajaran dalam kurikulum, misalnya penyusunan 

dalam bentuk mata-mata pelajaran terpisah (subject-

matter) atau dalam bentuk mata pelajaran yang saling 

berkaitan (correlated). Ketiga, penetapan unit waktu yang 

dipergunakan, misalnya dengan sistem catur wulan atau 

semester, jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam 

pelajaran per minggu serta perhari. 

 

 

3) Penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum 

Strategi pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan 

pelaksanaan kurikulum di sekolah. Termasuk dalam 

strategi pelaksanaan kurikulum, misalnya pelaksanaan 

pengajaran berupa paket-paket pelajaran, pelaksanaan 



pengajaran dengan modul, strategi belajar tuntas, 

pengajaran dengan sistem kredit, kegiatan intrakurikuler, 

belajar dengan pendekatan keterampilan proses, strategi 

pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa, pelaksanaan 

bimbingan dan penyuluhan, administrasi, supervisi 

pendidikan, dan termasuk juga metode dan media yang 

digunakan dalam pengajaran. 

b. Pengembangan Program Setiap Mata Pelajaran 

Langkah-langkah pengembangan program setiap mata 

pelajaran (bidang studi) mencakup beberapa kegiatan, yaitu: 

1) Merumuskan Tujuan Kurikuler  

Perumusan tujuan kurikuler harus berdasarkan 

pada tujuan institusional. Karena kumulatif tujuan 

kurikuler merupakan tujuan institusional itu sendiri. 

Dalam tujuan kurikuler dirumuskan tujuan-tujuan yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

serta nilai-nilai yang diharapkan dimiliki siswa pada 

setiap mata pelajaran. 

2) Merumuskan Tujuan Instruksional 

Yang dimaksud perumusan tujuan instruksional di 

sini adalah tujuan instruksional umum. Yaitu tujuan-

tujuan pendidikan yang diharapkan dimiliki siswa untuk 

tiap pokok bahasan. Tujuan instruksional ini dijabarkan 

langsung dari tujuan kurikuler. Karena itu satu tujuan 



kurikuler dapat mempunyai satu atau beberapa tujuan 

instruksional. Kumulasi pencapaian tujuan-tujuan 

instruksional inilah yang akan mewujudkan tercapainya 

tujuan kurikuler. Dibanding dengan tujuan kurikuler 

tujuan instruksional ini lebih khusus, operasional, dapat 

menggambarkan tingkah laku hasil belajar siswa dapat 

diukur. 

3) Menetapkan pokok dan sub pokok bahasan 

Setelah selesai merumuskan tujuan kurikuler dan 

tujuan instruksional langkah selanjutnya adalah 

menetapkan pokok bahasan. Karena pokok-pokok 

bahasan harus berdasarkan pada tujuan instruksional. 

Setelah menetapkan pokok-pokok bahasan disusunlah 

bahan pengajaran. Satu tujuan instruksional dapat 

dijabarkan menjadi sejumlah uraian bahan pengajaran. 

Dengan demikian terdapat hubungan erat antara tujuan 

kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan dan uraian 

bahan pengajaran. 

4) Menyusun Rencana Program Pembelajaran 

Langkah berikutnya adalah menyusun Rencana 

Program Pembelajaran (RPP). Berdasarkan RPP inilah 

guru menjalankan aktivitas mengajar dan buku pelajaran 

disusun. Dengan berlandaskan pada RPP inilah 

diharapkan setiap sekolah memiliki arah yang sama, yaitu 



diarahkan untuk mencapai tujuan nasional. Komponen-

komponen RPP antara lain; rumusan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran, pokok-pokok 

bahasan, dan uraian bahan pengajaran. Komponen-

komponen tersebut disusun secara sistematis menurut 

semester dan kelas. Dalam waktu satu semester, untuk 

tiap pokok bahasan dicantumkan satu kompetensi dasar, 

beberapa indikator pembelajaran, dan uraian bahan 

pengajaran.  

Disamping komponen-komponen tersebut, 

dicantumkan juga jumlah jam pelajaran per sesi, metode-

metode pembelajaran yang digunakan, sarana atau 

sumber bahan pelajaran, teknik penilaian dan keterangan 

tambahan. Cara menyusun RPP adalah semua komponen 

RPP disusun secara paralel dari kiri ke kanan, mulai dari 

tujuan kurikuler sampai teknik penilaian. Jika penyusunan 

RPP selesai, maka selesailah tugas tim nasional dalam 

usaha mengembangkan kurikulum sekolah. Tugas 

selanjutnya adalah tugas pembinaan kurikulum: 

pengawasan, monitoring, dan penilaian terhadap 

pelaksanaan kurikulum di lapangan. 

c. Pengembangan Program Pengajaran di Kelas, pembuatan 

Satuan Pelajaran merupakan kegiatan pengembangan 

kurikulum yang berupa program pengajaran di kelas. 



Kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing guru. Satuan 

pelajaran terdiri dari : 

1) Tujuan instruksional umum yang diambil dari RPP;  

2) Indikator pembelajaran;  

3) Uraian bahan pelajaran yang langsung dijabarkan dari 

uraian bahan dalam RPP yang mendasarkan diri pada 

indikator pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Komponen berikut berturut-turut adalah :  

4) Perencanaan kegiatan belajar mengajar;  

5) Pemilihan metode, alat, atau media yang dipergunakan, 

serta sumber bahan;  

6) Penilaian baik prosedur maupun alat penilaian itu sendiri. 

Setiap guru yang akan melakukan kegiatan belajar 

mengajar di kelas diwajibkan menyusun satuan pelajaran. 

Satuan pelajaran ini antara lain berfungsi membatasi dan 

mengarahkan segala kegiatan guru agar selalu berjalan 

pada tujuan-tujuan pelajaran yang ingin dicapai.24 

 

 

B. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1. Pengertian Silabus  

Silabus berasal dari bahasa Latin “syllabus” yang berarti 

daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Silabus dapat 
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didefiniskan sebagai “Garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau 

pokok-pokok isi atau materi pelajaran”. Silabus digunakan untuk 

menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa 

penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan 

dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi 

yang perlu dipelajari peserta didik dalam mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus dibuat untuk jangka 

waktu satu semester atau satu tahun. Sedang ada yang 

berpendapat Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu 

kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, 

indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.25  

Dengan demikian, silabus merupakan garis besar program 

pembelajaran untuk satu semester/satu tahun. Dan juga 

pengembangannya diserahkan kepada guru akan berbeda antara 

satu guru dengan guru yang lain. Namun demikian, dengan 

memperhatikan hakikat silabus, suatu silabus minimal memuat 

beberapa komponen utama, yakni standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi standar, kegiatan belajar 

mengajar, dan standar penilaian.26 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Silabus merupakan 

seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran 
                                                                 

25 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat…., 190. 
26 Ibid., 191. 



dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-

komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan 

Kompetensi Dasar. 

2. Manfaat silabus  

Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan 

rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu 

standar kompetensi maupun untuk satu kompetensi dasar. Silabus 

bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran 

seperti pembuatan rencana pembelajaran sebab proses 

pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu yang 

sudah ditentukan, sebagai pengelolaan kegiatan pembelajaran 

karena memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program 

yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran misalnya 

pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil atau pembelajaran 

individual dan pengembangan sistem penilaian yang dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sistem penilaian 

selalu mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

pembelajaran yang terdapat di dalam silabus, dengan demikian 

sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu 

program pembelajaran serta manfaat selanjutnya sebagai 

dokumentasi tertulis (witten document) sebagai akuntabilitas 

suatu program pembelajaran.  

 

3. Prinsip-prinsip pengembangan silabus  



Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan 

beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan 

menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam 

pengembangan silabus ini, yaitu: ilmiah, relevan, sistematis, 

konsisten, memadai/adequate, aktual/kontekstual, fleksibel, dan 

menyeluruh, sebagaimana yang ditentukan oleh 

Kemenristekdikti.  

a. Ilmiah  

Bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi 

muatan dalam silabus harus benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Mengingat silabus 

berisikan garis-garis besar isi/materi pembelajaran yang akan 

dipelajari peserta didik, maka materi/isi pembelajaran 

tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk itu, dalam 

penyusunan silabus disarankan melibatkan ahli bidang 

keilmuan masing-masing mata pelajaran agar materi 

pembelajaran tersebut memiliki validitas yang tinggi.  

b. Prinsip Relevansi  

Prinsip relevansi memberikan arahan bahwa cakupan, 

kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi 

dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik. 

Prinsip relevansi ini juga mendasari pemilihan materi, 



strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, 

penetapan waktu, pertimbangan pemilihan sumber dan media 

pembelajaran, dan strategi penialian hasil pembelajaran.  

c. Prinsip Sistematis  

Prinsip sistematis memberikan arahan bahwa 

penyusunan silabus hendaknya bersifat sistemik dan 

sistematik. Jika silabus dipandang sebagai sistem garis besar 

program pembelajaran bersifat sistemik, komponen silabus 

hendaknya bersifat sinergis dalam pencapaian kompetensi 

dasar. Jadi komponen-komponen dalam silabus harus saling 

berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi 

karena silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem, oleh 

karena itu dalam penyusunannya harus dilakukan secara 

sistematis. Kompetensi dasar hendaknya menjadi acuan 

dalam mengembangan indikator, materi standar, penetuan 

waktu, pemilihan sumber dan media pembelajaran dan 

standar penilaian.  

d. Prinsip Konsistensi  

Prinsip Konsistensi memberi arahan bahwa dalam 

pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten (ajeg, 

taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, 

pengalaman belajar, sumber belajar, dan instrumen penilaian 

bersifat searah dalam rangka pencapaian standar kompetensi.  

e. Prinsip Memadai  



Prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, 

materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 

penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian 

kompetensi dasar.  

f. Prinsip Aktual dan Kontekstual  

Prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, 

materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 

penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi 

yang terwujud dalam realitas kehidupan. Ilmu pengetahuan 

dan teknologi berkembang pesat di tengah perkembangan 

masyarakat dan IPTEK. Kontekstual berarti pengembangan 

silabus hendaknya sesuai dengan konteks zaman dan 

kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang dirancang 

dalam silabus hendaknya menggunakan situasi kehidupan riil 

yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan peserta didik.  

g. Prinsip Fleksibelitas  

Prinsip ini memberi arahan bahwa keseluruhan 

komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta 

didik, pendidik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan 

yang terjadi di masyarakat dan satuan pendidikan setempat. 

Silabus hendaknya disusun fleksibel sesuai kondisi dan 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat.  

h. Menyeluruh  



Prinsip ini memberi arahan bahwa pengembangan 

indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor). Selain itu 

idealnya sesuai juga dengan pengembangan materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian 

pembelajaran. prinsip menyeluruh ini perlu diletakkan dalam 

pencapaian kompetensi sebagai penecerminan pengetahuan, 

nilai, sikap dan perbuatan dan terwujud dalam berbagai 

kecakapan hidup.  

 

4. Pengembangan Silabus  

Dalam Kurikulum 2013, pengembangan silabus tidak lagi 

oleh guru, tetapi sudah disiapkan oleh tim pengembang 

kurikulum, baik di tingkat pusat maupun wilayah, dengan 

demikian guru tinggal mengembangkan RPP berdasarkan buku 

panduan guru, buku panduan peserta didik dan buku sumber 

yang semuanya telah disiapkan. Dengan demikian, dalam 

kaitannya dengan rencana pembelajaran dalam Kurikulum 2013, 

guru tidak usah repot-repot lagi mengembangkan perencanaan 

tertulis yang berbelit-belit, karena sudah ada pedoman dan 

pendampingan. Dalam hal ini, yang paling penting bagi guru 

adalah memahami pedoman guru dan pedoman peserta didik, 

kemudain menguasai dan memahami materi yang akan diajarkan.  



Setelah itu, kemudian mengembangkan rencana 

pembelajaran tertulis secara singkat tentang apa yang akan 

dilakukan dalam pembukaan, pembentukan karakter dan 

kompetensi peserta didik serta penutup pembelajaran. Hal baru 

berkaitan dengan silabus ini bahwa sebagaian besar 

pembelajaran, khususnya di sekolah dasar dilakukan secara 

integratif.  

Oleh karena itu guru harus memahaminya secara utuh 

berbagai hal yang berkaitan dengan silabus tematik integratif 

sebelum melaksanakan pembelajaran. Pengembangan silabus 

untuk setiap bidang studi dilakukan oleh tim pengembang 

kurikulum yang mencakup berbagai jenis lembaga pendidikan, 

dengan berbegai kegiatan sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi dan menentukan jenis-jenis kompetensi dan 

tujuan setiap bidang studi; 

b. Mengembangkan kompetensi dan pokok-pokok bahasan, 

serta mengelompokannya sesuai dengan ranah pengetahuan, 

pemahaman (keterampilan), nilai dan sikap; 

c. Mendeskripsikan kompetensi serta mengelompokannya 

sesuai dengan skope dan skuensi; 

d. Mengembangkan indikator untuk setiap kompetensi serta 

kriteria pencapaianya.  

Untuk kurikulum nasional, penyusunan silabus mengacu 

pada Kurikulum 2013 dan perangkat komponen-komponennya 



yang disusun oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan 

Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Untuk kurikulum wilayah, silabus dikembangkan oleh Tim 

Pengembang Kurikulum Wilayah. Namun demikian, sekolah 

yang mempunyai kemampuan mandiri dapat menyusun silabus 

yang sesuai dengan kondisi dan kebudayaan setempat (provinsi, 

kabupaten/kota). Penyusunan silabus dapat dilakukan dengan 

melibatkan para ahli atau instansi pemerintah, instansi swasta 

termasuk perusahaan dan industri, atau perguruan tinggi. Bantuan 

dan bimbingan teknis untuk penyusunan silabus sepanjang 

diperlukan dapat diberikan oleh Pusat Kurikulum.  

 

5. Pengertian RPP 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan 

manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan 

dijabarkan dalam silabus.27 RPP merupakan bagian penting yang 

harus diperhatikan dalam implementasi sebuah kurikulum baik 

KTSP atau K13 atau dan lain sebagainya, yang akan menentukan 

kualitas pembelajaran secara keseluruhan, menentukan kualitas 

pendidikan, dan menentukan kualitas sumber daya manusia, baik 

di masa sekarang maupun yang akan datang. 

                                                                 
27 Mulyasa, Kurikulum..., 212. 



Oleh karena itu, dalam kondisi dan situasi apapun, guru 

tetap harus membuat RPP, karena RPP merupakan pedoman 

pembuatan pembelajaran. Demikianlah pentingnya RPP sebelum 

melaksanakan pembelajaran.28 

 

6. Komponen-Komponen RPP 

Penyusunan RPP harus memuat beberapa komponen 

yakni identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.29 

 

7. Prinsip-Prinsip Penyusunan RPP 

Dalam penyususnan RPP hendaknya memperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Memperhatikan perbedaan individu masing-masing peserta 

didik; 

b. Mendorong partisipasi peserta didik; 

c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis; 

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut; 

e. Keterkaitan dan keterpaduan; 

                                                                 
28 E. Mulyasa, Implementasi KTSP: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 153. 
29 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasionalnomor 41 Tahun 2007, tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 



f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.30 

 

 

 

 

                                                                 
30 Ibid., 6. 
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Glosarium 
 

Accelerated Learning : Membantu siswa untuk belajar lebih cepat 
dan efisien 

Action learning 
approach 

: Pendekatan pembelajaran dengan 
penekanan pada usaha memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk 
melakukan perbuatan moral 

Akhlak al-Karimah : Budi pekerti yang mulia sebagai sikap jiwa 
yang melahirkan tingkahlaku serta budi 
pekerti yang baik dan mulia menurut 
tuntutan agama serta menjadikan 
kepribadian yang terwujud dalam sikap 
dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-
hari 

Al-Hubb : Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa 
dan siapapun juga 

Analyze leaners : Karakteristik umum siswa (usia, tingkat 
kelas, posisi tugas, kemampuan intelektual, 
faktor kebudayaan, dan kondisi sosial 
ekonomi), dan kemampuan awal yang 
dimiliki siswa 

Application : Jenjang menerapkan atau menggunakan 
ide-ide umum, metode-metode 

Apresiasi : penghargaan atau penilaian terhadap 



benda-benda baik abstrak maupun kongkrit 
yang memiliki nilai yang luhur 

Al-Raja' : Mengharapkan karunia dan berusaha 
memperoleh keridhaan Allah SWT 

As-Syukr : Mensyukuri nikmat dan karunia Allah 
SWT 

At-Taubat : Bertaubat hanya kepada Allah SWT 

Berfikir asosiatif : Proses pembentukan hubungan antara 
rangsangan dengan respon 

Cognitive moral 
development approach 

: Pendekatan yang mendorong peserta didik 
untuk berpikir aktif tentang masalah-
masalah moral dan dalam membuat 
keputusan-keputusan moral 

Comprehension : Kemampuan seseorang untuk memahami 
atau mengerti sesuatu, setelah sesuatu 
tersebut berhasil diketahui 

Construct Paradigm : Dasar disiplin ilmu tertentu yang 
mencakup pokok persoalan dan apa yang 
seharusnya dipelajari 

Educational system : Seluruh komponen atau elemen (unsur) 
yang berkaitan satu sama lain dan 
bekerjasama untuk mencapai tujuan 
pendidikan 

Equifinality : Mewujudkan tujuan yang sama melalui 
tolak pijak yang berbeda 

Inhibisi : Upaya pengurangan atau pencegahan 
timbulnya suatu respon tertentu karena 
adanya proses respon lain yang sedang 



berlangsung. 

Insting :  Pembawaan yang ada pada diri manusia 
sejak lahir dan bersifat asli, yang 
mendorongya untuk melakukan sesuatu 
tindakan tertentu 

Khuluqun : Budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 
tabiat. 

Kognitif : Meliputi pengetahuan, pemahaman, 
aplikasi, sintesis, analisis, dan penilaian. 

Kompetensi : Kemampuan melaksanakan sesuatu yang 
diperoleh melalui pendidikan dan latihan 

Knowledge : Kemampuan seseorang untuk mengingat 
kembali tentang sesuatu  

Kurikulum : Salah satu alat untuk mencapai tujuan 
pendidikan, sekaligus merupakan pedoman 
dalam pelaksanaan pembelajaran pada 
semua jenis dan jenjang pendidikan 

Media : Perantara atau pengantar pesan dari 
pengirim kepada penerima pesan 

Metaphysical 
Paradigm 

: Menunjuk pada paradigma yang eksplisit, 
minat ilmuwan, dan kegiatan keilmuan 

Model Assure : Formulasi untuk kegiatan belajar mengajar 
disebut juga model berorientasi kelas 

Paradigm : Suatu pandangan mendasar dari suatu 
disiplin ilmu tentang apa yang menjadi 
pokok persoalan, yang mestinya dipelajari 



Partial approach : Pendekatan yang melihat sesuatu hanya 
dari salah satu bagian dari 
komponen/elemen atau unsur saja 

Pembelajaran 
kooperatif 

: Model pembelajaran dengan menggunakan 
sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu 
antara empat sampai enam orang yang 
mempunyai latar belakang kemampuan 
akademis, jenis kelamin, ras atau suku 
yang berbeda 

Pembelajaran PAI : Suatu proses yang bertujuan untuk 
membantu peserta didik dalam belajar 
agama Islam 

Preventive- antisipatif : Pendekatan sistem digunakan untuk 
mencegah atau mengantisipasi hal-hal 
yang menghadang dan menghambat 
tercapainya tujuan pembelajaran 

Problem solving : Penggunaan metode dalam kegiatan 
pembelajaran dengan jalan melatih siswa 
menghadapi berbagai masalah baik itu 
masalah pribadi atau perorangan maupun 
masalah kelompok untuk dipecahkan 
sendiri atau secara bersama-sama 

Psikomotorik : Meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. 

 

Qana’ah : Menerima dengan ikhlas semua qada dan 
qadar Ilahi setelah berikhtiar 

Receiving : Kepekaan dalam menerima rangsangan 
dari luar 



RPP : Rencana yang menggambarkan prosedur 
dan manajemen pembelajaran untuk 
mencapai satu atau lebih kompetensi dasar 
yang ditetapkan dalam standar isi dan 
dijabarkan dalam silabus 

Scientific approach : Pendekatan sistem merupakan salah satu 
bentuk pendekatan ilmiah dalam 
memecahkan masalah.  

Silabus : Sumber pokok dalam penyusunan rencana 
pembelajaran 

Skala differensial : Skala untuk mengukur sikap, tetapi 
bentuknya bukan pilihan ganda atau check 
list, melainkan tersusun dalam garis 
kontinum yang jawaban “sangat 
positifnya” terletak dibagian kanan garis, 
dan jawaban yang “sangat negatif” terletak 
dibagian kiri, atau sebaliknya 

Skala likert : Skala yang digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 
atau kelompok orang tentang gejala atau 
fenomena sosial 

Sociological 
Paradigm 

: Kebiasaan nyata, norma, hukum yang telah 
diterima masyarakat umum. 

Synthesis : Kemampuan seseorang untuk memadukan 
dari bagian-bagian atau unsur-unsur secara 
logis sehingga dapat terbentuk pola baru 

System approach : Pendekatan yang melihat sesuatu secara 
menyeluruh berdasarkan 
komponen/elemen atau unsur-unsur yang 



ada dalam suatu sistem 

Transidental : Nilai yang tidak hanya berdasarkan norma 
aturan manusia, tetapi berdasarkan norma 
Tuhan yang memiliki kebebasan yang 
mutlak dan bersifat umum 

Tawakkal : Berserah diri kepada Allah SWT 

Valuing : Memberikan penghargaan atau nilai pada 
suatu kegiatan 

Values analysis 
approach 

: Pendekatan dengan meenganalisis nilai 
memberikan penekanan pada 
perkembangan kemampuan peserta didik 
untuk berpikir logis yang berhubungan 
dengan nilai sosial  

Values clarification 
approach 

: Pendekatan dengan menggunakan 
klarifikasi nilai memberi penekanan pada 
usaha membantu peserta didik dalam 
mengkaji perasaan dan perbuatannya 
sendiri 
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