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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atas 
rahmat dan kekuatan yang berlimpah 
dariNya, buku yang berjudul “Research & 

Development: Teori dan Praktek  Dalam Filsafat Pendidikan 
Islam .ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga 
dilimpahkan atas baginda Rasulullah SAW, yang telah 
mengeluarkan manusia dari alam gelap gulita menuju 
alam yang terang benderang. Buku ini dihajatkan sebagai 
bahan bacaan mahasiswa (S1,S2,dan S3) dan para peneliti 
yang berkecimpung dalam penelitian pengembangan, 
terutama pengembangan model pembelajaran. Dalam 
buku ini diuaraikan secara lengkap segala hal yang 
berhubungan dengan prosedur dan langkah-langkah 
penelitian pengembangan dengan sampling pengembangan 
kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam.

Banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi selama 
proses penulisan dan penyelesaian buku ini. Oleh karena 
itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka 
semua. Terima kasih dan penghargaan utama disampaikan 
kepada Prof. Dr. Diana Nomida Musnir dan Prof. Dr. 
Tuti Nuriah Erwin (Almarhumah), keduanya dengan 
sangat sabar dan telaten membaca dengan seksama dan 
mengoreksi dengan sangat serius naskah-naskah awal buku 
ini. Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada 
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Prof. Dr. Nurdin Ibrahim, Prof. Dr.  Atwi Suparman, Prof. 
Dr.  Hartati Muchtar, Prof. Dr. Ma’ruf  Akbar, dan Prof. Dr. 
Moch. Asmawi, atas jasa mereka menyampaikan masukan-
masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan 
penulisan buku ini. Last but not list, ucapan terima kasih 
dan penghargaan juga disampaikan kepada Prof. Dr. 
Muhammad Yaumi (Universitas Islam Negeri Makasar) atas 
jasanya memberikan bimbingan dan masukan yang sangat 
luar biasa selama sama-sama berproses menjadi mahasiswa 
S3 di Universitas Negeri Jakarta.

Secara khusus, terima kasih dan penghargaan 
disampaikan kepada rekan yang sangat baik dan sangat 
ahli di bidangnya, Dr. H. Muhammad, M.Pd., MS., 
(Dosen UIN Mataram), kepakaran beliau dalam bidang 
tekhnologi pembelajaran tidak diragukan lagi. Alumni 
Syracius Univercity US ini telah dengan sangat sabar dan 
telaten mengedit buku ini dari awal hingga akhir. Tanpa 
kerja kerasnya, buku ini tidak akan pernah terwujud dalam 
bentuknya seperti sekarang.

Apa yang disajikan dalam buku ini tentu masih jauh 
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
konstruktif  dari mana pun datangnya siap ditampung 
untuk penyempurnaan isi buku ini pada edisi selanjutnya. 
Semoga buku ini bermanfaa. Amien.

Penulis,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

U
ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang 
menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
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.”1 Tujuan pendidikan nasional 
merupakan gambaran cita-cita jangka panjang bangsa yang 
digali dari sistem nilai, kepercayaan, tradisi, dan falsafah 
hidup masyarakat Indonesia. Tujuan pendidikan nasional 
mengalami perkembangan yang terus menerus seiring 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama 
teknologi informasi dan komunikasi dibidang pendidikan.2

Dalam era kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi yang makin mengglobal saat ini, tantangan 
peningkatan mutu dalam berbagai aspek kehidupan 

1  Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas RI (www.
litbang.depkes.go.id), diakses tanggal 20 Juli 2009.

2   Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
(Bandung : Alfabeta : 2010), h.52.
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tidak dapat ditawar lagi. Pesatnya perkembangan Ipteks 
dan tekanan globalisasi yang menghapuskan tapal 
batas antar Negara, mempersyaratkan setiap bangsa 
untuk mengarahkan pikiran dan seluruh potensi daya 
yang dimilikinya untuk bisa survive dalam perebutan 
pemanfaatan kesempatan dalam berbagai sisi kehidupan. 
Ini berarti perlu adanya peningkatan sikap kompetitif  
secara sistematik dan berkelanjutan melalui pendidikan 
dan pelatihan. Program pendidikan seharusnya mampu 
mempersiapkan  agar memiliki kemampuan intelektual, 
emosional, spiritual dan sosial yang bermutu tinggi dengan 
mengembangkan keterampilan dan keahlian bertahan 
hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, 
ketidakpastian dan kerumitan dalam kehidupan global.3  
Hal ini bisa tercapai jika pendidikan diarahkan tidak 
semata-mata pada penguasaan dan pemahaman konsep-
konsep ilmu pengetahuan, tetapi juga pada peningkatan 
kemampuan dan keterampilan berpikir, khususnya 
keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu keterampilan 
berpikir kritis (critical thinking skills).4 

Keterampilan berpikir kritis digambar oleh Robert 
Duron sebagai kemampuan untuk menganalisis dan 
mengevaluasi informasi. Menurut Robert, critical thingkers 
raise vital questions and problems, formulate them clearly, gather 
and assess relevant information, use abstract ideas, think open-

3  Wina Sanjaya, Perencanaan dan Sisitem Desain Pembelajaran, 
( Jakarta : Kencana Perdana Media Group :2009), h.89.

4   I Wayan Sadia, Paket Pembelajaran yang Efektif   Untuk 
Meningkatkan Keterampilan berpikir Kritis, Suatu Persepsi Dosen, 
(Undiksha, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2, Th,XXXXI, 
April 2008), h.221.
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mindedly, and communicate effectively with others.5 Kegiatan 
berpikir kritis terdiri dari kemampuan merumuskan, 
menganalisis, memecahkan masalah, menyimpulkan dan 
mengevaluasi. 

Kemampuan berpikir kritis dapat ditumbuh-
kembangkan pada semua program pembelajaran 
di Pendidikan Tinggi dengan cara memberi ruang 
yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa untuk 
mempertanyakan apa yang didengar dan dilihat, dilanjutkan 
dengan bertanya mengapa dan bagaimana tentang hal 
tersebut, mengumpulkan bukti-bukti kuat berupa data 
dan fakta sebelum akhirnya menyimpulkan sesuatu yang 
dipelajari. Ini berarti mahasiswa tidak langsung menerima 
mentah-mentah informasi yang masuk, informasi yang 
diperoleh harus dicerna dengan baik dan cermat sebelum 
disimpulkan.6 

Mata. kuliah. filsafat. pendidikan. Islam. merupakan.
salah satu mata kuliah yang banyak mengandung masalah 
dan memberikan ruang bertanya yang luas kepada 
mahasiswa. Oleh karena itu, mata kuliah ini dipandang 
sangat cocok untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa, Philip A. Pecorino dalam Critical 
Thinking and Philosophy. menyatakan. bahwa. filsafat. dan.
berpikir kritis memiliki hubungan yang sangat erat, ketika 
seseorang. berfilsafat,. maka. dia. sedang. berpikir. kritis,.

5  Duron, Robert, Barabara Limbach and Wendy Waugh, 
Critical Thinking Framework For Any Disipline, International Journal 
of   Teaching and Learning in Hegher Education,(2006, volume 17, 
number 2, 160-166. ISSN 1812-9129).

6  Zafri, Berpikir Kritis Pembelajaran Sejarah, Jurnal Diakronika 
FIS UNP (Kamis, 24 Mei 2012).
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begitu pula sebaliknya.7 Pernyataan Philip mengandung 
makna.bahwa.belajar.filsafat.adalah.belajar.untuk.berfikir.
kritis, sehingga dosen harus menyiapkan prakondisi yang 
memungkinkan mahasiswa menjalani proses belajar 
tersebut dengan mengandalkan kemampuan berpikir 
dalam. mengidentifikasi,. menganalisis,. menemukan.
data, mengevaluasi, dan menyimpulkan sendiri substansi 
pelajaran yang sedang dipelajari. Tidak hanya itu, bahkan 
proses belajar tersebut menuntut mahasiswa mampu 
menghasilkan produk pemikiran baru dalam bidang yang 
sedang dikaji.

Proses.pembelajaran.filsafat.pendidikan.Islam.selama.
ini belum mendorong pencapaian kemampuan berpikir 
kritis mahasiswa disebabkan oleh karena kurikulum 
yang pada umumnya dirancang dengan target materi 
yang luas sehingga dosen lebih fokus pada penyelesaian 
materi..Pembelajaran.filsafat.mengalami. reduksi.menjadi.
membelajarkan.produk-produk.pemikiran.filosofis.masa.lalu.
kepada mahasiswa ketimbang memproses mahasiswa untuk 
menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang 
filsafat.. Pola. pembelajaran. yang. demikian. sesungguhnya.
bertentangan dengan tujuan utama pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam yaitu mewujudkan kemampuan berpikir 
kritis mahasiswa dalam menelaah permasalahan teoretik 
dan empirik pendidikan Islam.8

7  Pecorino, Philip A.(Queensborough Community College, 
Cuny)  Critical Thinking and Philosophy,  Informal Logic IX.2&3. Spring 
& Fall 1987.

8  Thoib, Ismail, Filsafat Pendidikan Islam, Membangun Insan 
Muslim Berkarakter, Mataram, Lembaga Pengkajian-Publikasi islam & 
Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013. P.46.
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Hasil observasi awal menunjukkan, dosen pada 
umumnya belum memiliki kemampuan yang memadai 
dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis 
berpikir kritis.9 Sebagian besar dosen masih menggunakan 
metode pembelajaran tradisional dengan mengandalkan 
ceramah dalam menyampaikan materi. Akibatnya, 
pembelajaran cenderung berlangsung satu arah, peran 
dosen menjadi sangat dominan, suasana kelas menjadi 
pasif, dan mahasiswa gagal memproduksi pikiran-pikiran 
baru di bidang pendidikan Islam.

Proses pembelajaran yang tidak kondusif  dan tidak 
berpihak pada partisipasi aktif  mahasiswa berdampak 
pada  rendahnya capaian hasil belajar mahasiswa dalam 
mata.kuliah.filsafat.pendidikan.Islam..Hasil.penelitian.awal.
menunjukkan (1) mahasiswa kurang mampu memecahkan 
masalah berdasarkan langkah-langkah ilmiah, (2) mahasiswa 
kurang memiliki keterampilan mengolah informasi dalam 
pemecahan masalah akademik, (3)  mahasiswa kurang 
memiliki pengetahuan terintegrasi antar disiplin ilmu untuk 
pemecahan masalah, (4) mahasiswa  kurang menggunakan 
teknologi sebagai bagian integral proses kerja untuk 
pemecahan masalah, dan (5)  mahasiswa kurang memiliki 
sikap positif  terhadap pembelajaran.

9  Dari 5 orang dosen yang sedang melakukan proses 
pembelajaran di dalam kelas, hanya terdapat 2 orang yang memiliki 
desain pembelajaran dalam bentuk Satuan Acara Perkuliahan (SAP), 
dan tidak ada satu pun di antara 5 orang dosen yang mendesain 
pembelajarannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 
Hasil studi lapangan di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, (Wawancara 
dengan Ibu A, Bapak H, Ibu N, Bapak M, dan Bapak I),Januari-Febuari 
2012.
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Kurang optimalnya proses dan hasil belajar mata 
kuliah Filsafat Pendidikan Islam tidak hanya disebabkan 
oleh faktor dosen dan mahasiswa, akan tetapi disebabkan 
juga oleh faktor ketersediaan bahan ajar. Dari aspek bahan 
ajar, tampak pada hal-hal sebagai berikut: (1) belum tersedia 
bahan ajar yang didesain secara khusus sesuai dengan 
karakteristik mahasiswa, (2) belum tersedia bahan ajar yang 
memungkinkan  dapat mengembangkan keterampilan 
berpikir kritis dan pemecahan masalah secara mandiri dan 
kolaboratif, (3) bahan ajar Filsafat Pendidikan Islam yang 
ada masih tumpang tindih dengan bahan ajar mata kuliah 
Ilmu Pendidikan Islam, (4) pada kelas paralel dengan dosen 
yang berbeda, tampak bahan ajar yang disampaikan oleh 
para dosen belum terkoordinasi dengan baik, sehingga 
menimbulkan perbedaan bahan yang diterima oleh 
mahasiswa.

Uraian di atas menunjukkan ada kesenjangan 
dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam. Bentuk 
kesenjangan tersebut adalah kurangnya kemampuan 
dosen dalam membuat desain pembelajaran yang baik, 
yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan 
pembelajaran; Kurangnya partisipasi mahasiswa dalam 
proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan tidak 
maksimalnya hasil belajar yang diperoleh mahasiswa; 
Tidak tersedianya bahan ajar yang didesain secara khusus 
sesuai karakteristik tujuan pembelajaran dan karakteristik 
mahasiswa. Kesenjangan-kesenjangan tersebut saling terkait 
satu sama lain dalam membentuk iklim pembelajaran yang 
tidak kondusif  dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam.

Proses.pembelajaran.filsafat.pendidikan.Islam.harus.
diperbaiki menuju proses yang lebih efektif. Efektivitas 
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proses pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan 
kreatif  dosen dalam merumuskan tujuan pembelajaran, 
mendesain proses pembelajaran, menggunakan beragam 
sumber belajar, media, dan metode pembelajaran; serta 
melakukan evaluasi pembelajaran secara tepat. Dari 
perencanaan pembelajaran yang matang diharapkan dapat 
dilaksanakan pembelajaran yang efektif.10 Oleh karena 
itu, dosen dituntut untuk terampil dan tanggap terhadap 
situasi pembelajaran yang dihadapinya.11 Manakala dosen 
mengabaikan hal ini maka bisa menjadi ancaman bagi 
dunia pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang 
bermutu.

Untuk memenuhi kebutuhan di atas peneliti 
mengembangkan model pembelajaran berbasis Critical 
Thinking. Pengembangan model difokuskan untuk 
menciptakan produk berupa paket pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam, Panduan Dosen, dan Panduan mahasiswa 
dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam yang efektif, 
efisien,.dan.menarik.

B.	 Identifikasi	Masalah	dan	Perumusan	Masalah
Berdasarkan kondisi pembelajaran Filsafat Pendidikan 

Islam yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut 
di.atas,.maka.dapat.diidentifikasi.masalah.sebagai.berikut.

Pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam belum 1. 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagian dosen 
berpikir bahwa pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
adalah.proses. transformasi. produk.pemikiran. .filosof .

10 Nasution S., Teknologi Pendidikan, ( Jakarta : Bumi 
Aksara,2011), h.12.

11  Sutrisno, Pengantar Pembelajaran Inovatif  Berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi ( Jakarta: Gunung Persada : 2011), h.25.



8    •    D r.  I s m a i l  T h o i b,  M . Pd . 

muslim dalam bidang pendididikan kepada para . 
Hal ini diperkuat oleh sejumlah buku yang dijadikan 
sebagai sumber belajar, yang rata-rata menampilkan 
sosok pemikiran pemikir muslim tentang pendidikan 
Islam sebagai materi ajar Filsafat Pendidikan Islam. 
Pemikiran dan keadaan tersebut menjadikan 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam jauh dari tujuan 
hakikinya membelajarkan kecakapan berpikir kritis dan 
problemsolving bagi para mahssiswa.

Asumsi  yang salah terhadap pembelajaran Filsafat 2. 
Pendidikan Islam berakibat pada kesalahan pendekatan 
dan strategi membelajarkannya. Sebagian dosen 
menggunakan cara-cara konvensional dalam proses 
pembelajaran, yaitu dengan menerapkan metode 
dan media pembelajaran yang monoton. Penggunaan 
metode pembelajaran ceramah, dan media pembelajaran 
hanya papan tulis dan spidol secara berulang-ulang, 
telah menjadikan pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam menjadi pembelajaran yang tidak berkembang, 
membosankan, bahkan dalam hal-hal tertentu dihindari 
oleh mahasiswa.

Penggunaan buku referensi sebagai satu-satunya sumber 3. 
belajar oleh sebagian dosen telah mendistorsi makna 
terdalam dari eksistensi kompetensi professional dan 
paedagogik seorang dosen, mengabaikan eksistensi dan 
karakteristik mahasiswa, serta mengabaikan hakikat 
tujuan pembelajaran Filsafat Pendikan Islam itu sendiri.  
Dengan demikian, permasalahan pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam menyentuh semua dimensi unsur 
pembelajaran secara sistemik. Upaya memperbaikinya 
tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan 
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harus dilakukan secara menyeluruh, integratif, dan 
sistematis.

Berdasarkan. identifikasi. masalah. di. atas,. dapat.
dirumuskan masalah sebagai berikut. 

Bagaimana kondisi pembelajaran Filsafat Pendidikan 1. 
Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram saat ini?

Bagaimana mengembangkan Paket Pembelajaran 2. 
Berbasis Critical Thinking  Dalam kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam?

Sejauh mana efektivitas paket pembelajaran Filsafat 3. 
Pendidikan Islam Berbasis Critical Thinking dapat 
meningkatkan proses dan hasil belajar mahasiswa 
dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam?

C.	 Tujuan	Penelitian
Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah  

sebagai berikut.

Mengetahui permasalahan pembelajaran Filsafat 1. 
Pendidikan Islam di FITK saat ini sebagai dasar penetapan 
kebutuhan pengembangan paket pembelajaran berbasis 
berpikir kritits.  

Mengembangkan model pembelajaran berbasis berpikir 2. 
kritis (Critical Thinking)  dalam mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam, sebagai upaya memenuhi kebutuhan 
perbaikan sistem pembelajaran untuk menghasilkan 
sistem pembelajaran  yang dapat memunculkan 
kreatifitas,. minat. dan. hasil. belajar. . mahasiswa. . yang.
lebih baik.

Mengukur efektivitas (keunggulan) model pembelajaran 3. 
Filsafat Pendidikan Islam berbasis  berpikir kritis  
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D.	 Kegunaan	Hasil	Penelitian
1. Kegunaan Teoretis

 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan dapat 
menambah khazanah  penelitian dan pengembangan 
model pembelajaran untuk dapat memperkaya 
alternatif  pengembangan model pembelajaran di 
Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diharapkan 
mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran 
pada umumnya dan dalam bidang pembelajaran 
filsafat.dan.ilmu.pendidikan.Islam.pada.khususnya..

2. Kegunaan Praktis

 Pelaksanaan penelitian ini diharapkan berguna bagi 
dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Mataram untuk meningkatkan 
efektifitas. pembelajaran. Filsafat. Pendidikan. Islam.
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat 
mengembangkan paket-paket pembelajaran untuk 
meningkatkan. efektifitas. pembelajaran. Filsafat.
Pendidikan Islam. Penerapan paket pengembangan 
dapat melatih  mengembangkan kemampuan berpikir 
kritis dan pemecahan masalah Pendidikan Islam. 
Penelitian ini juga akan menghasilkan Bahan Ajar 
Filsafat Pendidikan Islam berbasis Critical Thinking 
untuk dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa di 
IAIN Mataram.



 

2

  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   11

TINJAUAN TEORETIK

A.	 Konsep	Pengembangan	Model	

Model adalah sesuatu yang menggambarkan 
adanya pola berpikir. Model juga 
dapat dipandang sebagai upaya untuk 

mengkonkretkan sebuah teori sekaligus merupakan 
sebuah analogi dan representasi dari variabel-variabel 
yang terdapat di dalam teori tersebut.12 Model dibutuhkan 
untuk menghasilkan pekerjaan yang maksimal dalam 
berbagai bidang, termasuk dalam bidang pembelajaran. 
Dalam bidang pembelajaran, model menggambarkan 
langkah-langkah atau prosedur yang perlu ditempuh untuk 
menciptakan. aktivitas. pembelajaran. yang. efektif,. efisien,.
dan menarik.13 Jadi, suatu model dalam pengembangan 
pembelajaran  adalah suatu proses yang sistematik dalam 
desain, konstruksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi 
sistem pembelajaran.   

Pengembangan model merupakan analisis problem 
instruksional, yang mencakup kegiatan merencana, 
mengembangkan, implementasi, dan evaluasi.  Atau dengan 
kata lain, kegiatan desain, pengembangan, implementasi 
dan evaluasi prosedur dan materi pembelajaran dengan 

12 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran ( Jakarta: Dian 
Rakyat, 2010), p. 86

13 Ibid, pp. 86-87.
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tujuan untuk mengatasi problem pembelajaran.14 Tujuan 
utama pengembangan model pembelajaran adalah menghasilkan 
desain.model.pembelajaran.yang.efektif,.efisien,.dan.menarik,.
yang dapat digunakan untuk menfasilitasi dan memudahkan 
pebelajar mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan 
dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena 
itu, pengembangan model desain pembelajaran harus dilandasi 
dengan teori-teori pembelajaran yang kuat.

Teori pembelajaran adalah pendekatan terhadap 
suatu bidang pengetahuan, suatu cara menganalisis, 
membicarakan, dan meneliti pembelajaran.15 Teori 
pembelajaran. dapat. diklasifikasi. menurut. beberapa.
cara,. antara. lain. adalah. klasifikasi. menjadi. teori-teori.
koneksionis dan teori-teori kognitif. Teori-teori koneksionis 
menginterpretasi belajar sebagai persoalan hubungan, 
yaitu hubungan antara Respond dan Stimulus. Respons 
bisa berupa perilaku, sementara stimulus bisa berupa apa 
saja yang dapat mempengaruhi prilaku. Para teoretisi 
koneksionis pada umumnya berpendapat bahwa semua 
respon dihasilkan oleh stimuli.16

Teori behavioristik,17 merupakan salah satu dari 
teori yang masuk kategori teori konektivitas. Teori 
behavioristik. memandang. fikiran. sebagai. `kotak. hitam”.
dalam merespon rangsangan yang dapat diobsevasi secara 

14 Robert A.Rieser, Trend and issues in Instructional Design and 
Technology(Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc: 2007), p. 24..

15 Winfred F. Hill, Theories of  Learning (Teori-Teori Pembelajaran - 
Konsepsi, Komparasi, dan Siginikansi, (Bandung: Nusa Media, 2009), p.28.

16 Ibid, p. 32.
17 Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavior 

yang beraneka ragam berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa 
besar pengaruh lingkungan.



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   13

kuantitatif. Kelompok teori ini memandang tingkah laku 
yang dapat diobservasi dan diukur sebagai indikator 
belajar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam 
bentuk perubahan kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Para 
teoretisi perilaku yakin bahwa perkembangan merupakan 
suatu fungsi pembelajaran.18

Implikasi penerapan teori behavioristik dalam 
pengembangan model pembelajaran adalah pebelajar harus: 
(1) Mengetahui secara eksplisit outcome belajar, sehingga 
mereka bisa menyiapkan diri untuk mewujudkannya 
melalalui aktivitas pembelajaran yang efektif; (2) Harus ada 
mekanisme evaluasi untuk mengukur ketercapaian hasil 
belajar; (3) Harus ada urut-urutan materi pembelajaran 
yang tepat, dan urutan tersebut dimulai dari yang paling 
sederhana menuju kepada yang paling kompleks; (4) 
Harus ada mekanisme umpan balik pembelajaran untuk 
melakukan koreksi terhadap pencapaian pembelajaran 
yang belum maksimal.

Berbeda dengan koneksionisme, interpretasi kognitif  
memusatkan pembahasanya pada kognisi (persepsi, sikap, 
keyakinan, atau variabel perantara yang lebih kompleks). 
Teoretisi kognitif  pada umumnya berpendapat bahwa 
pembelajaran adalah studi mengenai bagaimana kognisi 
dimodifikasi.oleh.pengalaman.19 

Selain dua teori tersebut, teori pembelajaran 
konstruktivis mejuga dapat digunakan sebagai landasan 
pengembangan model pembelajaran.Asumsi yang 
mendasari teori konstruktivisme adalah bahwa pengetahuan 

18 Neil j. Salkind, Teori-Teori Perkembangan Manusia, Sejarah 
Kemunculan, Konsepsi dasar, Analisis Komparatif, dan Aplikasi, (Bandung: 
Nusa Media, 2009) p.217.

19 Winfred F. Hill, op.cit. p.33.
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merupakan sesuatu yang dibangun oleh orang yang belajar.
Pengetahuan tidak dapat dipisahkan pada individu atau 
orang yang belajar.

Ada dua hal yang menjadi esensi dari pandangan 
konstruktivistik dalam aktivitas pembelajaran yaitubelajar 
lebih diartikan sebagai proses aktif  membangun daripada 
sekedar memperoleh pengetahuan; pembelajaran 
merupakan proses mendukung pembangunan pengetahuan 
daripada hanya sekedar mengkomunikasikan pengetahuan. 
Mahasiswa belajar dan membangun pengetahuan manakala 
dia terlibat aktif  dalam kegiatan: (1) merumuskan pertanyaan 
secara kolaboratif; (2) menjelaskan fenomena; (3) berpikir 
kritis tentang isu-isu yang kompleks; dan (4) mengatasi 
masalah yang dihadapi.Implementasi teori pembelajaran 
dalam pengembangan pembelajaran dimaksudkan untuk 
menciptakan pembelajaran yang efektif. Smaldino dkk, 
menyebutkan bahwa pengembangan kemampuan meta 
kognisi (berpikir kirits) merupakan salah satu dari prinsip 
pembelajaran efektif.20 Pembelajaran disebut efektif  apabila 
menekankan kepada kegiatan yang berfokus pada kondisi 
dan kepentingan pemelajar.21

Teori-teori pembelajaran yang dikemukakan di 
atas menunjukkan bahwa pembelajaran pada hakikatnya 
adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan 
dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses 
belajar pada diri mahasiswa. Pengembangan model perlu 
dilakukan. untuk. menemukan. model. yang. efektif,efisien,.
dan menyenangkan bagi dosen dan mahasiswa dalam 
kegiatan belajar dan pembelajaran FPI. Pengembangan 

20 Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther, James D. Russell, 
Instructional Technology & Media For Learning (Edisi Terjemahan) 
( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), p. 22-23.

21  Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pembelajaran. 
( Jakarta: Prenada Media, 2009),p.144.
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model makin diperlukan karena pembelajaran FPI selama 
ini belum terlaksana secara optimal, sehingga mahasiswa 
sebagai pihak yang dilayani belum memiliki sepenuhnya 
kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana 
yang dikehendaki oleh kuliah FPI itu sendiri.

B.	 Konsep	Model	yang	Dikembangkan
Konsep model yang dikembangkan dalam penelitian 

ini dibangun atas hasil analisis dan sintensis dari  7 model 
pembelajaran, yaitu Model Dick dan Carey, Model ASSURE, 
Model.Hannafin.and.Peck,.Model.ADDIE,.Model.Kemp,.
Model Smith dan Ragan, Model Seel dan Rickey.

1. Model Dick and Carey

Model Dick dan Carey adalah model desain 
pembelajaran yang menggambarkan adanya sejumlah 
aktivitas dasar yang harus ada dan saling berhubungan 
dalam desain pembelajaran, yaitu aspek analisis, desain, 
pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sebagaimana 
tampak pada gambar berikut. 

Gambar 2.4: Model Dick & Carey.22

22  Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey, The Systemic 
Design of  Instruction (Boston: Pearson, 2009),p. 1.
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Gambar di atas  menunjukkan tahapan-tahapan 
yang harus dilalui oleh seorang pengembang dalam 
melakukan pengembagan pembelajaran dalam versi Dick 
dan. Carrey. adalah:. (1). identifikasi. tujuan. pembelajaran.
dan menulis tujuan pembelajaran umum. (2) Melakukan 
analisis. instruksional.. (3). Mengidentifikasi. perilaku.
dan karakteristik awal pebelajar. (4) Menulis Tujuan 
Instruksional Khusus. (5) Mengembangkan instrumen 
penilaian.(6) Mengembangkan strategi instruksional. (7) 
Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. 
(8) Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. (9) 
memperbaiki model pembelajaran berdasarkan hasil 
evaluasi formatif. (10) merancang pelaksanaan evaluasi 
sumatif. Tahap 10 ini bukan murupakan bagian dari 
desain pembelajaran. Karena evaluasi sumatif  biasanya 
tidak melibatkan perancang pembelajaran, melainkan 
melibatkan evaluator independen, komponen ini tidak 
merupakan bagian integral dalam desain pembelajaran.23

Model desain pembelajaran Dick dan Carey memiliki 
keunggulan dapat diterapkan dimana saja, baik di dalam 
dunia pembelajaran dan pembelajaran di kelas, sekolah, 
maupun di perusahaan. Kelemahan model Dick dan Carrey 
adalah terletak pada tuntutan proseduralnya. Artinya, bila 
pengembang tidak memahami dengan baik prosedur-
prosedur yang akan dilalui dalam proses pengembangan, 
maka bisa jadi produk pengembangan menjadi kurang 
sempurna. 

2.	 Model	Assure			
Ada pula model pembelajaran yang didesain khusus 

untuk pembelajaran di dalam kelas, seperti Model ASSURE 
yang dikembangkan oleh Smaldino, Rusell, Heinich dan 
Molenda. Menurut model ini, pembelajaran di dalam kelas 

23 Ibid., pp. 1-8.
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akan berlangsung dengan baik apabila melewati 6 (enam) 
langkah pengembangan, yaitu: (1) Analisis karakteristik 
pebelajar, (2) Menetapkan tujuan pembelajaran, (3) 
Seleksi media, metode, dan bahan pembelajaran, (4) 
Memanfaatkan bahan ajar, (5) Melibatkan pebelajar dalam 
kegiatan pembelajaran, dan (6) Melakukan evaluasi dan 
revisi. Model ASSURE dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.5:Model Assure, diadopsi dari Benny.24

Enam langkah pengembangan dalam model ASSURE 
menunjukkan suatu rangkaian aktivitas yang memiliki 
hubungan logis antara satu dengan lainnya. Langkah 1, 
analisis karakteristik pebelajar, merupakan komponen 
utama yang akan menjadi input pada langkah 2, penetapan 
tujuan pembelajaran. Hal ini terjadi karena tanpa 
mengetahui karakteristik pebelajar dan juga karakteristik 
materi pembelajaran, seorang pengembang tidak mungkin 
dapat menetapkan tujuan pembelajaran dengan baik. 
Tujuan pembelajaran merupakan “sesuatu” yang dituju 
dalam pembelajaran. Langkah 2 ini berhubungan erat 

24 Benny. loc.cit, p.112.
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dengan langkah 3, yaitu seleksi media, metode, dan bahan 
pembelajaran. Tujuan tidak akan bisa tercapai manakala 
tidak sarana yang mengantarkan ketercapaiannya. 
Sarana utama yang dapat mengantarkan terwujudnya 
tujuan pembelajaran adalah adanya bahan ajar, media 
pembelajaran, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik tujuan itu sendiri. Langkah  4, pemanfaatan 
bahan ajar. Langkah ini merupakan langkah yang paling 
penting dalam pengembangan model pembelajaran. Sebab, 
bagaimanapun bagusnya langkah-langkah sebelumnya, 
tanpa langkah ke 4, maka pengembangan itu menjadi sia-
sia. Langkah ke 5, melibatkan pebelajar dalam kegiatan 
pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut 
harus memberikan ruang yang cukup bagi pebelajar untuk 
mengembangkan potensi dan melakukan proses aktualisasi 
diri, sebaliknya porsi keterlibatan pembelajar harus 
dikurangi.  Langkah ke 6, melakukan evaluasi dan revisi. 
Evaluasi dimaksudkan untuk menilai apakah implementasi 
pembelajaran dapat berlangsung sesuai rencana atau 
tidak. Evaluasi dilakukan untuk menemukan kendala-
kendala yang akan dijadikan sebagai bahan merevisi atau 
memperbaiki proses dan produk pembelajaran. 

Kelebihan model ASSURE adalah sangat efektif  
digunakan untuk desain program pembelajaran jangka 
pendek, yang membutuhkan 2-3 kali pertemuan atau 
tatap muka. Kelemahannya, model ini kurang tepat untuk 
desain program pembelajaran jangka menengah dan 
jangka panjang, terutama untuk program pembelajaran 
yang memerlukan pengukuran outcomes atau dampak 
dari proses pembelajaran. Sebab, model ASSURE tidak 
mengukur dampak dari proses pembelajaran.
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Selain model Dick dan Carey sebagai gambaran model 
pembelajaran yang berorientasi prosedural dan Model 
ASSURE yang berorientasi kelas, maka masih terdapat 
model-model pembelajaran lain yang dapat digunakan 
sebagai. acuan,.di. antaranya.adalah.model. .Hannafin.and.
Peck yang berorientasi produk, dan model ADDIE yang 
berorientasi system.

3.	 Model	Hannafin	dan	Peck
Model. Hannafin. dan. Peck. adalah. model. desain.

pembelajaran yang berorientasi produk yang memandang 
aktivitas pengembangan terdiri atas tiga tahap utama, 
yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap desain, dan tahap 
pengembangan/implementasi. Selain ketiga tahap utama 
tersebut,.Hannafin.dan.Peck.juga.menambahkan.evaluasi.
dan revisi. Namun evaluasi dan revisi tidak dikategorikan 
dalam suatu tahap tersendiri, yang terpisah dengan tiga 
tahap lainnya, melainkan inheren di dalamnya. Hal ini 
menggambarkan bahwa proses evaluasi dan revisi dapat 
dilakukan pada tahap analisis kebutuhan, tahap desain, dan 
tahap.pengembangan/implementasi..Model.Hannafin.dan.
Peck dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar.2.6:.Model.Hannafin.and.Peck.25

25 Syamzuri bin Yaakob, Instructional Design and DeliveryTechnology 
Based Learning Theories(Hannafin and Peck Model)(Universitas Kebangsaan 
Malasia: Power Point Presentation, 2013) p. 6.
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Gambar di atas, selain menunjukkan tiga tahapan 
dalam. model. Hannafin. dan. Peck,. juga. menggambarkan.
adanya integrasi evaluasi dan revisi pada masing-masing 
tahapan. Integrasi evaluasi dan revisi ini sekaligus menjadi 
sesuatu. yang. membedakan. model. Hannafin. dan. Peck.
dengan model-model pengembangan lainnya, yang pada 
umumnya menempatkan evaluasi dan revisi sebagai 
tahapan tersendiri di bagian akhir aktivitas pengembangan. 
Penempatan evaluasi dan revisi sebagai sesuatu yang harus 
dilewati oleh setiap tahap pengembangan menggambarkan 
bahwa proses pengembangan harus dilakukan dengan sangat 
hati-hati, dengan meminimalkan kesalahan yang mungkin 
timbul. Sebab, setiap kesalahan dan atau ketidaktelitian 
pada suatu tahap, terutama tahap awal, akan  berpengaruh 
terhadap tahap berikutnya. Oleh karena itu, tahap analisis 
kebutuhan, harus dapat memastikan semua kebutuhan dan 
permasalahan pembelajaran terekam dengan sempurna.

4. Model Addie

Reiser dan Mollenda, pada tahun 1990-an 
mengembangkan model yang dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam mengembangkan perangkat dan 
infrastruktur program pelatihan yang efektif  dan dinamis 
dalam mendukung ketercapaian tujuan program. Model 
yang dikembangkan diberi nama Model ADDIE. ADDIE 
adalah singkatan dari langkah-langkah pengembangan 
yang terdiri atas Analysis, Design, Development, 
Implementation, dan   Evaluate.26Model ADDIE tampak 
dalam gambar sebagai berikut.

26 Benny, loc.cit. p.127
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Gambar 2.7 : Model ADDIE

Gambar di atas menunjukkan ada lima langkah 
pengembangan model pembelajaran dalam model 
ADDIE. Kelima langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut. (1) Analisis(Analysis), Tahap analisis merupakan 
suatu.proses.mendefinisikan.apa.yang.akan.dipelajari.oleh.
pebelajar. Ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam tahap ini, 
yaitu:.analisis.kebutuhan,.identifikasi.masalah,.dan.analisis.
tugas. (2) Desain (Desain),Tahap ini adalah tahap membuat 
rancangan (blue-print)  dari produk yang ingin dihasilkan 
dengan cara: merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun 
tes, menentukan strategi pembelajaran, menentukan 
sumber belajar yang relevan, dan menyiapkan lingkungan 
belajar yang sesuai. (3) Pengembangan (Development), 
yaitu proses mewujudkan blue-print menjadi kenyataan.  
Ada dua hal aktivitas penting dalam tahap ini, yaitu 
mewujudkan produk pembelajaran yang diharapkan dan 
melakukan. ujicoba. terhadap. efektivitas,. efisiensi,. dan.
kemenarikan produk. (4) Implementasi (Implementation).	
Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan 
sistem pembelajaran yang sudah diproduksi.Pada tahap 
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ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset 
sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar 
bisa diimplementasikan. (5) Evaluasi (Evaluation),	Evaluasi 
adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran 
yang sudah diproduksi berhasil, sesuai dengan harapan 
awal atau tidak.

5.	 Model	Kemp
Selain model-model tersebut di atas, ada pula model 

pengembangan pembelajaran yang berbentuk lingkaran, 
yang dikembangkan oleh Kemp. Menurut Kemp, 
pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang 
kontinu. Tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan 
langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan 
perangkat model Kemp memberi kesempatan kepada 
para pengembang untuk dapat memulai dari komponen 
manapun. Secara umum model pengembangan model 
Kemp ditunjukkan pada gambar berikut ini.:27

 Gambar 2.8: Model Kemp. Designing Effective 
Instruction.

27 Rusman, Model-Model Pembelajaran, Loc.cit., p. 181.
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Model pengembangan sistem pembelajaran ini 
memiliki delapan unsur rencana perancangan pembelajaran, 
yaitu:. (1). Identifikasi. masalah. pembelajaran,. tujuan. dari.
tahapan.ini.adalah.mengidentifikasi.antara.tujuan.menurut.
kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di 
lapangan baik yang menyangkut model, pendekatan, 
metode, teknik maupun strategi yang digunakan dalam 
proses pembelajaran. (2) Menganalisis karakteristik 
pebelajar, analisis terhadap kemampuan awal pebelajar 
yang bertujuan menentukan jenis pembelajaran yang baik 
untuk digunakan. (3) Menetapkan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat 
dijadikan tolak ukur perilaku pebelajar. (4) Menentukan 
isi meteri pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan.
(5) Pengembangan penilaian awal untuk menentukan 
latar belakang kemampuan awal pebelajar dan pemberian 
level pengetahuan terhadap suatu topik. (6) Memilih 
aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang 
menyenangkan atau menentukan strategi belajar-mengajar, 
jadi pebelajar akan mudah menyelesaikan tujuan yang 
diharapkan.(7) Mengkoordinasi dukungan pelayanan atau 
sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, 
perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana 
pembelajaran.(8) Mengevaluasi pembelajaran pebelajar 
dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta 
melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali 
beberapa fase dari perencanaan yang membutuhkan 
perbaikan. 

6.	 Model	Smith	and	Ragan
Smith dan Ragan mengemukakan sebuah desain 

pembelajaran yang memiliki kecenderungan terhadap 
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implementasi teori belajar kognitif.  Langkah dan prosedur 
dalam model desain sistem pembelajaran difokuskan 
pada rancangan tentang strategi pembelajaran. Model 
pembelajaran Smith dan Ragan terdiri atas beberapa 
langkah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 9: Model Desain Pembelajaran 
Smith dan Ragan.28
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Beberapa langkah pengembangan model Smith dan 
Ragan diuraikan sebagai berikut: (1) Analisis lingkungan 
belajar, meliputi prosedur menetapkan kebutuhan akan 
adanya proses pembelajaran dan lingkungan tempat program 
akan diimplementasikan. (2) Analisis karakteristik siswa, 
meliputi. aktivitas. atau. prosedur. untuk. mengidentifikasi.
dan menentukan karakter siswa dalam menempuh 
program pembelajaran yang didesain. Meliputi kondisi 
sosial ekonomi, penguasaan materi pembelajaran dan gaya 
belajar.  (3) Analisis tugas pembelajaran, merupakan langkah 
yang dilakukan untuk membuat deskripsi tugas-tugas dan 

28 Benny, loc.cit.p, 126.
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prosedur yang perlu dilakukanoleh individu untuk mencapai 
tingkat kompetensi dalam melakukan jenis pekerjaan.  
Analisis tugas perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan-
tujuan.pembelajaran.spesifik.yang.perlu.pahami.oleh.siswa.
untuk mencapai tingkat kompetensi dalam melakukan 
pekerjaan.  (4) Menulis butir tes, menulis butir-butir tes 
dilakukan untuk menilai apakah program pembelajaran 
yang dirancang dapat membantu siswa dalam mencapai 
tujuan pembelajaran.  

Butir-butir tes yang ditulis harus bersifat valid 
dan reliabel agar dapat digunakan untuk menilai 
kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
(5) Menentukan strategi pembelajaran, dilakukan untuk 
mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat 
membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran 
yang bermakna. Strategi pembelajaran dalam konteks ini 
dapat diartikan sebagai siasat yang perlu dilakukan oleh 
instruktur agar dapat membantu siswa dalam mencapai hasil 
belajar yang optimal.  (6) Produksi program pembelajaran, 
mempunyai makna adanya proses dalam menerjemahkan 
desain sistem pembelajaran yang telah dibuat kedalam 
bahan pembelajaran.   Proram pembelajaran merupakan 
merupakan out put dari desain sistem yang mencakup 
deskripsi tentang kompetensi, metode, media, strategi dan 
materi pembelajaran serta evaluasi hasil pembelajaran.  
(8) Merevisi program pembelajaran, dilakukan terhadap 
kelemahan-kelemahan yang masih terlihat pada rancangan 
pembelajaran.  program pembelajaran tersebut diharapkan 
menjadi program pembelajaran berkualitas.Model desain 
sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Smith dan 
Ragan adalah pemecahan masalah pembelajaran secara 
sistematis akan menghasilkan program pembalajaran yang 
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efektif . dan. efisien.. Model. tersebut. lebih. berpusat. pada.
siswa.

7.	 Model	Seel	and	Richey
Seel dan Richey mengatakan, development is the 

process of  translating the design specification into physical 
form.29  Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian 
pengembangan belajar berbasis komputer digambarkan 
oleh Seel dan Rickey sebagai berikut :

Gambar 2.10.Model Seel and Rickey.
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Lima hal yang mendasari dalam perancangan 
bahan pembelajaran, yaitu: (1) Desain, kawasan disain 
betujuan untuk menciptakan strategi produk baik dalam 
tingkat makro (program dan kurikulum) maupun mikro 
(pelajaran dan modul).  Empat cakupan teori praktis 
yang mencakup kawasan disain adalah disain sistem 
pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan 
karakteristik pembelajaran, pengembangan, penataan, 
pengelolaan, dan penilaian. (2) Pengembangan, proses 

29  B.B. Seels & R.C. Richey, Instructional Tecnology: the Definition 
and Domain of  the Field. (Washington, DC: AECT, 2004) p. 35.
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penerjemahan. disain. kedalam. bentuk. fisik.. Kawasan. ini.
menyangkut variasi produksi, isi, strategi pembelajaran 
didorong oleh teori teknologi (perangkat keras dan lunak). 
(3) Pemanfaatan, empat kategori yang meliputi kawasan ini 
adalah pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, 
dan kelembagaan serta kebijakan regulasi. (4) Pengelolaan, 
kawasan ini meliputi pengendalian teknologi pembelajaran. 
Kategori dalam kawasan ini meliputi pengelolaan proyek, 
pengelolaan sumber, pengelolaan sistem dan pengelolaan 
informasi. (5) Penilaian, proses penentuan mamadai 
atau tidaknya pembelajaran untuk mengukur tujuan 
pembelajaran yang telah dicapai. Model pembelajaran 
Seel dan Rickey lebih berorientasi pada pengembangan 
suatu produk yang dihasilkan melalui perangkat komputer 
membutuhkan pengendalian teknologi tinggi memalui 
suatu sistem, untuk itu tidak semua sekolah dapat 
menjangkau terutama pada faktor keahlian penggunaan 
dan biaya.

Keragaman model pembelajaran menunjukkan 
kekayaan model pengembangan pembelajaran yang dapat 
dijadikan alternatif  bagi pengembang dan pembelajar 
dalam mendesain program pembelajaran yang bermutu. 
Hasil analisis terhadap beberapa model pembelajaran 
menunjukkan tidak ada perbedaan yang prinsip antara 
model yang satu dengan model yang lain. Perbedaan hanya 
terjadi pada perbedaan isitilah yang digunakan, sedangkan 
substansinya sama bahwa model pembelajaran merupakan 
aktivitas menganalisis, mendesain, mengembangkan, 
mengimplementasi dan ujicoba, mengevaluasi, dan 
merevisi. 

Model yang satu tidak lebih baik dari pada model 
yang lain, masing-masing model memiliki keutamaan 
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sesuai peruntukannya. Uraian model-model pembelajaran 
menunjukkan dari dimensi proses pengembangan terdapat 
dua model yang saling berlawanan, yaitu model prosedural 
dan model konseptual. Model prosedural adalah model 
deskriptif  yang menggambar alur atau langkah-langkah 
prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu 
produk tertentu. Model ini terdiri atas langkah-langkah yang 
harus diikuti dari tahap awal hingga akhir. Model prosedural 
biasa dijumpai dalam pengembangan pembelajaran seperti 
model Dick and Carey yang mengembangkan pembelajaran 
dengan menggunakan langkah-langkah yang sangat 
sistematis mulai dari analisis kebutuhan dan tujuan, analisis 
pembelajar dan konteks, merumuskan tujuan khusus, 
mengembangkan instrumen evaluasi, mengembangkan 
strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih 
bahan pembelajaran, merancang dan melakukan evaluasi 
formatif, melakukan revisi, dan evaluasi sumatif. Model 
Kemp, model ADDIE, dan model Kaufman termasuk 
dalam kategori model prosedural.

Model konseptual adalah model yang bersifat analitis 
yang menjelaskan komponen-komponen produk yang 
akan dikembangkan dan keterkaitan antar komponennya. 
Model konseptual memperlihatkan hubungan antar konsep 
yang satu dengan yang lain, konsep-konsep tersebut tidak 
memperlihatkan urutan secara bertahap. Konsep atau 
urutan yang satu tidak lebih awal daripada konsep atau 
komponen yang lain. Urutan boleh diawali dimana saja. 
Model konseptual lebih bersifat konstruktivistik.

Pengembangan. model. pembelajaran. filsafat.
pendidikan Islam berbasis berpikir kritis mengintegrasikan 
model konseptual dan model prosedural tersebut. 
Pengintegrasian dua model dilakukan dengan pertimbangan 
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sebagai berikut. Pertama, mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam  sebagai subjek yang dikembangkan merupakan 
mata.kuliah.yang.berisi.konsep-konsep.pemikiran.filosofis..
Keterhubungan antar konsep yang satu dengan konsep 
yang. lain. dalam. berfikir. filsafat. sangat. menentukan.
keutuhan dan kualitas produk pemikiran tersebut. Substansi 
pemikiran. filsafat. yang. mengkaji. hakikat. “sesuatu”. tidak.
memasukkan aspek prosedural sebagai sesuatu yang perlu 
dipertimbangkan.. Dalam. filsafat,. tidak. ada. keharusan.
bagi seseorang untuk memahami hakikat Tuhan terlebih 
dahulu misalnya, sebelum memahami hakikat manusia 
dan.alam..Sebaliknya,.dalam.filsafat,.seseorang.bisa.mulai.
memikirkan sesuatu dari manapun dikehendaki.

Pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. merupakan.
proses menfasilitasi mahasiswa belajar untuk memiliki 
kompetensi kognitif, psikomotorik, afektif  dan spiritual. 
Pembelajaran merupakan aktivitas yang memiliki 
muatan tujuan yang terukur. Proses menetapkan tujuan 
sampai mengetahui tujuan tersebut tercapai adalah 
proses yang membutuhkan kerja prosedural. Sebagai 
contoh, bila seorang mahasiswa dikehendaki menguasai 
keahlian membuat batu bata, maka mahasiswa tersebut 
harus diajarkan membuat batu bata, materi dan evaluasi 
ketercapaian tujuan juga harus disesuaikan dengan 
substansi yang dihendaki tujuan. Karena sisi prosedural ini 
tidak dapat diabaikan dalam pembelajaran, maka model 
prosedural diakomodasi dalam pengembangan ini. Prosedur 
yang digunakan adalah prosedur pengembangan Dick 
and Carey dengan pertimbangan bahwa model tersebut 
memiliki langkah-langkah pengembangan pembelajaran 
yang sangat sistematis dan kompleks, sehingga sangat tepat 
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untuk diterapkan dalam pengembangan pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam berbasis Berpikir Kritis.  

C.	 Tujuan	Pengembangan	Model	
Pemecahan masalah belajar secara sistematis untuk 

menghasilkan program pembelajaran yang efektif  dan 
efisien. merupakan. tujuan. utama. semua. pengembangan.
model pembelajaran. keragaman model pembelajaran 
bukan menunjukkan adanya perbedaan dalam tujuan 
pengembangan model, tetapi lebih pada adanya perbedaan 
dalam langkah dan desain untuk mewujudkan tujuan.  

Dick dan Carey,30 melalui model desain system 
pembelajarannya menggambarkan pemecahan masalah 
belajar dilakukan dengan menggunakan desain 
pembelajaran yang komplit, utuh, dan detail yang meliputi 
sepuluh langkah pengembangan. Sharon E. Smaldino 
dkk, dengan model ASSURE menggambarkan bahwa 
pemecahan masalah belajar dapat dilakukan dengan 
menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif  dan 
efisien. di. dalam. kelas.. Dimana. efektivitas. dan. efisiensi.
tersebut dimungkinkan terjadi apabila pembelajaran 
menggunakan media dan teknologi. Penggunaan media dan 
teknologi dalam pembelajaran yang diikuti dengan proses 
pembelajaran yang sistematik, penilaian hasil belajar, dan 
pemberian umpan balik tentang pencapaian hasil belajar 
secara berkelanjutan, dipandang dapat memicu semangat 
dan motivasi pebelajar untuk melakukan aktivitas belajar.

Kemp,dengan model desain pembelajaran yang 
berbentuk lingkaran menggambarkan bahwa pemecahan 
masalah belajar hanya bisa dilakukan melalui desain 

30 Dick dan Carey, Op.cit.p.2.
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sestem pembelajaran yang kontinyu, dimana perspektif  
pebelajar yang akan menempu proses pembelajaran 
mendapat perhatian yang prioritas. Kemp menggambarkan 
bahwa  kesiapan pebelajar dalam mencapai kompetensi 
dan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran dan 
karakteristik pebelajar, media dan sumber belajar yang 
tepat, dukungan terhadap keberhasilan belajar pebelajar, 
menentukan keberhasilan pebelajar dalam mencapai 
tujuan pembelajaran, dan revisi untuk membuat program 
pembelajaran.yang.efektif .dan.efisien.

Smith dan Ragan, menggambarkan bahwa pemecahan 
masalah belajar dapat dilakukan dengan menggunakan 
model pembelajaran yang berbasis teori-teori belajar 
kognitif, yang berbasis pada prosedur pokok sebagai 
berikut: analisis lingkungan belajar, analisis karakteristik 
pebelajar, analisis tugas pembelajaran, menulis butir 
tes, menentukan strategi pembelajaran, memproduksi 
program pembelajaran, melaksanakan evaluasi formatif, 
dan merevisi program pembelajaran. 

Seel dan Richey, menggambarkan bahwa pemecahan 
masalah belajar merupakan pekerjaan yang melibatkan 
teori dan praktek dalam desain, pengembangan, 
penataan, pengelolaan, dan penilaian pembelajaran. 
Desain pembelajaran Seel dan Richey sangat cocok untuk 
menghasilkan produk bahan pembelajaran, baik dalam 
tingkat makro (program dan kurikulum) maupun dalam 
tingkat mikro (pelajaran dan modul).

Uraian di atas menunjukkan bahwa model 
pembelajaran merupakan kerangka konseptual 
yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 
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bagi para perancang pembelajaran dan para pembelajar. 
Model-model. tersebut. dapat. diklasifikasi. ke. dalam. tiga.
kategori, yaitu (1) Classrooms oriented models, (2) Product 
oriented models,  dan (3) System oriented model.Model desain 
pembelajaran yang berorientasi kelas ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Model 
desain pembelajaran berorientasi pada produk dengan 
asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan 
dalam kurun waktu yang tertentu.  Implementasi model 
desain berorientasi pada sistem pembelajaran didasarkan 
pada asumsi penggunaan perangkat teknologi untuk 
mewujudkan sasaran.

Kategorisasi model pembelajaran kedalam tiga model 
menunjukkan pemecahan masalah belajar sebagai sebuah 
persoalan yang sangat kompleks, yang membutuhkan 
ketepatan dosen dalam menentukan orientasi pembelajaran, 
apakah pembelajaran berorientasi proses, produk, 
ataukah system. Namun, pada saat yang sama, aktivitas 
pembelajaran sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai 
aktivitas hitam putih yang bergerak antara proses, produk, 
atau system, melainkan aktivitas yang mengintegrasikan 
dan mensinergikan antara ketiganya dalam satu kesatuan 
yang utuh. Integrasi dan sinergi tersebut penting dilakukan 
untuk.menghasilkan.pembelajaran.yang.efektif,.efisien,.dan.
menarik dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam.

Pembelajaran merupakan upaya menfasilitasi 
mahasiswa belajar agar memiliki kompetensi kognitif, 
psikomotorik, afektif, dan spiritual yang ditetapkan sebagai 
tujuan.filsafat.pendidikan.Islam..Memfasilitasi.mahasiswa.
belajar bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan 
secara spontan tanpa rencana yang jelas. Peristiwa belajar 
terjadi ketika seorang mahasiswa mampu memaksimalkan 
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fungsi-fungsi. organ. tubuh. fisik. (hardwere) seperti mata, 
telinga, dan instrumen pengindera lainnya, yang dipadukan 
secara sinergi dengan fungsi-fungsi psikis (softwere) berupa 
pikiran dan perasaan dalam merespon realitas objek belajar 
yang sangat kompleks secara cepat dan tepat. Istilah 
membelajarkan mengisyaratkan keharusan adanya sebuah 
desain pembelajaran yang perlu dipersiapkan secara matang 
oleh dosen. 

Kegiatan berpikir secara mendalam (radikal), 
sistematis, dan universal merupakan aktivitas inti dari 
aktivitas. belajar. filsafat,. termasuk. filsafat. pendidikan.
Islam. Indikator keberhasilan aktivitas tersebut terletak 
pada kedalaman proses yang dilewati dan keluasan 
makna substansi pemikiran yang mampu diproduksi. 
Untuk mewujudkan proses yang dalam dan produk yang 
luas seorang mahasiswa membutuhkan kosentrasi dan 
kebebasan untuk memikirkan apa saja yang menjadi objek 
yang dipelajari dengan memulainya dari sudut manapun ia 
inginkan. Proses belajar merupakan proses kerja mental 
internal pribadi mahasiswa yang tidak mungkin bisa 
dipaksakan oleh kekuatan eksternal apapun. Teori belajar 
kognitif  dan konstruktivistik sebenarnya menjelaskan 
hakikat belajar dari dimensi proses internal kerja pikiran 
dan perasaan subjek belajar.

Belajar bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. 
Belajar merupakan fungsi kebutuhan internal dan 
eksternal. Motivasi pemenuhan kebutuhan internal dan 
eksternal menjadi faktor pendorong utama seseorang 
memilih aktivitas belajar. Pemenuhan kebutuhan akan 
terjadi manakala seseorang mampu membangun interaksi 
dan komunikasi yang harmonis dengan berbagai elemen 
kunci pemangku kepentingan. Teori pembelajaran 
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behaviristik yang menganggap bahwa perilaku seseorang 
bisa dikendalikan sesuai dengan realitas dorongan internal 
dan eksternal manusia.

Pengembangan. paket. pembelajaran. filsafat.
pendidikan Islam berbasis berpikir kritis mensinergikan 
teori belajar kognitif, konstruktivistik, dan behavioristik. 
Teori belajar kognitif  dan konstruktivistik diaplikasikan 
dalam proses belajar yang merupakan otoritas mutlak 
mahasiswa untuk belajar apa saja dengan memulainya dari 
mana saja, tanpa harus terikat dengan prosedur-prosedur 
tertentu. Sedangkan teori behavioristik diaplikasikan dalam 
aktivitas mendesain atau mengembangkan perencanaan 
pembelajaran sebagai acuan yang harus diikuti agar 
mahasiswa mencapai tujuan belajar yang diiinginkan 
secara tepat dan terukur. Pekerjaan mendesain merupakan 
pekerjaan yang menuntut kecermatan dan ketajaman 
analisis dalam menentukan aspek-aspek yang terkait 
dengan input, prose, dan hasil, sehingga harus dilakukan 
berdasarkan suatu prosedur yang jelas. Para ahli penelitian 
dan pengembangan seperti Gall dan Suparman menilai, 
dari sejumlah model pengembangan pembelajaran yang 
tersedia, model Dick and Carey merupakan model desain 
yang sangat sistematis dan mudah untuk diikuti. Keduanya 
menyarankan pengembangan pembelajaran dengan 
menggunakan model desain Dick and Carey. 

Karakterisitik. mata. kuliah. filsafat. pendidikan. Islam.
yang menitik beratkan pada pemikiran mendalam, 
sistematis, dan universal memerlukan desain pembelajaran 
yang berbeda dengan mata kuliah lainnya. Kehadiran desain 
pembelajaran yang sesuai dengan ciri khas mata kuliah 
tersebut diperlukan untuk menciptakan efektivitas belajar 
dan pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis terhadap teori-
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teori pendukung pengembangan model yang dijelaskan 
terdahulu dan dengan memperhatikan saran dari Gall, 
tokoh penelitian dan pengembangan, serta saran Suparman, 
tokoh teknologi pendidikan dan ahli penelitian dan 
pengembangan di Indonesia, pengembangkan memutuskan 
untuk mengikuti langkah-langkah pengembangan Dick and 
Carey dalam dalam mengembangkan paket pembelajaran 
filsafat.pendidikan.Islam.berbasis.berpikir.kritis.ini..Prinsip.
kerja pengembangan Dick and Carey yang sistematis 
diharapkan berkontribusi posisitif  dalam mewujudkan 
produk.pengembangan.filsafat.pendidikan.Islam.yang.efektif .
dan.efisien.dalam.membelajarkan.filsafat.pendidikan.Islam.
pada mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri Mataram.

D.	 Pengembangan	Model	Pembelajaran
Menurut Sudjana,31 untuk melaksanakan 

pengembangan perangkat pembelajaran diperlukan 
model-model pengembangan yang sesuai dengan sistem 
pendidikan.   Secara umum  setiap model terdiri atas 
4 (empat) tahap: pertama,. tahap. pendefinisian. (define), 
yaitu tahap yang bertujuan untuk menentukan dan 
mendefinisikan. kebutuhan. pembelajaran;. kedua, tahap 
perancangan (design), yaitu perancangan prototipe perangkat 
pembelajaran; ketiga,tahap pengembangan (develop), yaitu 
bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran; 
keempat, tahap penyebaran (desseminate), yaitu tahap 
penggunaan perangkat yang dikembangkan.

Keempat tahap pengembangan perangkat 
pembelajaran meliputi langkah-langkah langkah-langkah 

31  Trianto. Desain Model Pembelajaran Inovatif  Progresif ( Jakarta 
: Prenada Media Grup, 2009) p. 177
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yang lengkap dan berhubungan langsung dengan aktivitas 
“revisi”.  Pengembangan perangkat pembelajaran dapat 
dimulai dari titik manapun dalam siklus.  Namun menurut 
Ibrahim32, kurikulum yang berlaku secara nasional di 
Indonesia berorientasi pada tujuan, maka seyogianya proses 
pengembangan pembelajaran itu mulai dari tujuan.

Fausner33 berpandangan bahwa seorang pengembang 
program pembelajaran tidak dapat menciptakan program 
pembelajaran yang efektif  jika hanya mengenal satu model 
desain. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan dan 
pemahaman yang baik tentang model-model desain sistem 
pembelajaran dan cara mengimplementasinya.

Model desain sistem pembelajaran Menurut  
Gusftasfon dan Branch.34. . Diklasifikaksikan. menjadi. tiga.
kelompok,. pembagian. klasifikaksi. ini. didasarkan. pada.
orientasi penggunaan model yaitu (1) Classrooms oriented 
model; (2) Product oriented model; dan (3) System oriented 
model. Implementasi model desain sistem pembelajaran 
yang berorientasi pada sistem memerlukan pendukung 
sumber yang besar dan tenaga ahli yang berpengalaman.   
Model ini didasarkan pada asumsi penggunaan perangkat 
teknologi untuk mewujudkan sasaran. Oleh karena itu 
langkah analisis kebutuhan dan front end analysis secara 
intensif  perlu dilakukan.  Sama seperti model desain yang 
beorientasi pada produk, model yang tergolong berorintasi 
sistem senantiasa menerapkan proses.

Selain itu banyak bermunculan pandangan yang 
lebih baru tentang pengembangan pembelajaran.  

32   Ibid,   p. 177
33  Benny A Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran ( Jakarta 

: Dian Rakyat 2009) p. 87
34  Benny A Pribadi, Op Cit.,  p. 87
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Namun secara umum sampai sekarang tidak pernah 
melepaskan dari pandangan klasik buah pemikiran 
dari Tyler35, bahwa pengembangan pembelajaran 
didasari oleh 4 (empat) pertanyaan mendasar, yaitu: 
(1). tujuan pendidikan apa yang harus dicapai; (2). 
pengalaman pendidikan apakah yang dapat disediakan 
untuk mencapai tujuan pendidikan; (3). bagaimana 
pengalaman pendidikan dapat di kelola secara efektif; 
dan (4). bagaimana dapat menentukan bahwa tujuan 
pendidikan telah dicapai.

Pemecahan masalah belajar secara sistematis untuk 
menghasilkan program pembelajaran yang efektif  dan 
efisien. merupakan. tujuan. utama. semua. pengembangan.
model pembelajaran. Keragaman model pembelajaran 
bukan menunjukkan adanya perbedaan dalam tujuan 
pengembangan model, tetapi lebih pada adanya perbedaan 
dalam langkah dan desain untuk mewujudkan tujuan.  Dick 
dan Carey, melalui model desain system pembelajarannya 
menggambarkan pemecahan masalah belajar dilakukan 
dengan menggunakan desain pembelajaran yang 
komplit, utuh, dan detail yang meliputi sepuluh langkah 
pengembangan,.yaitu:.(1).identifikasi.tujuan.pembelajaran.
dan menulis tujuan pembelajaran umum, (2) Melakukan 
analisis. instruksional,. (3). Mengidentifikasi. perilaku.
dan karakteristik awal mahasiswa, (4) Menulis Tujuan 
Instruksional Khusus, (5) Mengembangkan instrumen 
penilaian, (6) Mengembangkan strategi instruksional, 
(7) Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, 
(8) Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, (9) 

35http://cari-pdf.com/download/index.php?name=teori%20

model-model%20 pengembangan %20 kurikulum file=eprints. undip. ac. 
id/891/2/KSB_Entrepreneur_ Untuk_UNDIP
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memperbaiki model pembelajaran berdasarkan hasil 
evaluasi formatif, dan (10) merancang pelaksanaan evaluasi 
sumatif.  Sharon E. Smaldino dkk, dengan model ASSURE 
menggambarkan bahwa pemecahan masalah belajar dapat 
dilakukan dengan menciptakan aktivitas pembelajaran 
yang.efektif .dan.efisien.di.dalam.kelas..Dimana.efektivitas.
dan. efisiensi. tersebut. dimungkinkan. terjadi. apabila.
pembelajaran menggunakan media dan teknologi. 
Penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran 
yang diikuti dengan proses pembelajaran yang sistematik, 
penilaian hasil belajar, dan pemberian umpan balik tentang 
pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan, dipandang 
dapat memicu semangat dan motivasi mahasiswa untuk 
melakukan aktivitas belajar.

Jerold E. Kemp dkk, dengan model desain 
pembelajaran yang berbentuk lingkaran menggambarkan 
bahwa pemecahan masalah belajar hanya bisa dilakukan 
melalui desain sestem pembelajaran yang kontinyu, 
dimana perspektif  mahasiswa yang akan menempuh 
proses pembelajaran mendapat perhatian yang prioritas. 
Kemp, menggambarkan bahwa  kesiapan mahasiswa dalam 
mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran, strategi 
pembelajaran dan karakteristik mahasiswa, media dan 
sumber belajar yang tepat, dukungan terhadap keberhasilan 
belajar mahasiswa, menentukan keberhasilan mahasiswa 
dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan revisi untuk 
membuat.program.pembelajaran.yang.efektif .dan.efisien.36

Patricia L. Smith dan Tillman J. Ragan menggambarkan 
bahwa pemecahan masalah belajar dapat dilakukan dengan 
menggunakan model pembelajaran yang berbasis teori-teori 
belajar kognitif, yang berbasis pada prosedur pokok sebagai 

36  Pribadi, loc.cit. h.120.
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berikut: analisis lingkungan belajar, analisis karakteristik 
mahasiswa, analisis tugas pembelajaran, menulis butir 
tes, menentukan strategi pembelajaran, memproduksi 
program pembelajaran, melaksanakan evaluasi formatif, 
dan merevisi program pembelajaran. 

Seel dan Richey menggambarkan bahwa pemecahan 
masalah belajar merupakan pekerjaan yang melibatkan 
teori dan praktek dalam desain , pengembangan, 
penataan, pengelolaan, dan penilaian pembelajaran. 
Desain pembelajaran Seel dan Richey sangat cocok untuk 
menghasilkan produk bahan pembelajaran, baik dalam  
tingkat makro (program dan kurikulum) maupun dalam 
tingkat mikro (pelajaran dan modul).

Uraian di atas menunjukkan bahwa model 
pembelajaran merupakan kerangka konseptual 
yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi 
para perancang pembelajaran dan para pembelajar. Model-
model.tersebut.dapat.diklasifikasi.ke.dalam.tiga.kategori,.
yaitu (1) Classrooms oriented models, (2) Product oriented 
models,  dan (3) System oriented model.37 . Model desain 
pembelajaran yang berorientasi kelas ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan pembelajar dan mahasiswa. Model 
desain pembelajaran berorientasi pada produk dengan 
asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan 
dalam kurun waktu yang tertentu.  Implementasi model 
desain berorientasi pada sistem pembelajaran didasarkan 

37  Branch, Gustafson , K.L. & Branch, R.M. Survey of  
Instructional Design Models, (New York: Eric Clearinghouse on IT, 
Syracuse Univercity,  2002), h. 62. 
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pada asumsi penggunaan perangkat teknologi untuk 
mewujudkan sasaran. 

Kategorisasi model pembelajaran kedalam tiga 
model menunjukkan pemecahan masalah belajar 
sebagai sebuah persoalan yang sangat kompleks, yang 
membutuhkan ketepatan pembelajar dalam menentukan 
orientasi pembelajaran, apakah pembelajaran berorientasi 
proses, produk, ataukah system. Namun, pada saat yang 
sama, aktivitas pembelajaran sebenarnya tidak dapat 
dipandang sebagai aktivitas hitam putih yang bergerak 
antara proses, produk, atau system, melainkan aktivitas 
yang mengintegrasikan dan mensinergikan antara 
ketiganya dalam satu kesatuan yang utuh. Integrasi dan 
sinergi tersebut penting dilakukan untuk menghasilkan 
pembelajaran. yang. efektif,. efisien,. dan. menarik. dalam.
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam.

E.	 Pembelajaran	Filsafat	Pendidikan	Islam	
Filsafat Pendidikan Islam terbentuk dari dua isitilah, 

yaitu Filsafat dan Pendidikan Islam. Filsafat, secara 
umum, merupakan proses berpikir yang dilakukan secara 
mendalam (radikal), sistematis, dan universal tentang 
“hakikat “sesuatu”.38 Sedangkan Pendidikan Islam adalah 
pembelajaran yang dikembangkan, teori-teori maupun 
praksisnya, dengan berlandaskan ajaran Islam; baik ajaran 
yang tertuang dalam wahyu (kalamullah), maupun produk 
pemikiran manusia yang merupakan interpretasi atas 
wahyu itu sendiri. Pendidikan Islam, teori dan prakteknya, 
dibangun atas dasar kombinasi ideal antara nalar dan 

38 Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu 
Pengantar,(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h.3
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wahyu.39 Dalam Filsafat Pendidikan Islam, Filsafat berposisi 
sebagai pendekatan pemikiran atau pengkajian. Sedangkan 
Pendidikan Islam berposisi sebagai objek yang dipikirkan/
objek kajian.

Dari. pendefinisian. dan. klarifikasi. posisi. Filsafat.
dan Pendidikan Islam di atas, maka dapat ditegaskan 
bahwa Filsafat Pendidikan Islam merupakan upaya untuk 
menfilsafati,.memikirkan,.merenungkan.secara.mendalam,.
sistematis, dan universal tentang hakikat Pendidikan Islam.40 
yaitu apa dan bagaimana Pendidikan Islam seharusnya. 
“Apa”, menunjuk pada ontologi Pendidikan Islam; 
“bagaimana” menunjuk pada epistimologi Pendidikan 
Islam; sedangkan “seharusnya” menunjuk pada kondisi 
ideal atau kondisi yang diidealkan dari Pendidikan Islam 
dalam tataran ontology dan epistimologi sekaligus.

Pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. diarahkan.
bukan hanya sekedar untuk memahami pemikiran-
pemikiran yang berkembang dari para ilmuan terdahulu 
tentang pendidikan Islam, akan tetapi juga menumbuhkan 
kemampuan berpikir kritis produktif  mahasiswa dalam 
menganalisis, mensitesis, dan mengevaluasi sumber-
sumber belajar yang tersedia, sehingga mahasiswa mampu 
menghadirkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat 
dijadikan alternatif  bagi pengembangan pendidikan Islam 
yang lebih baik di masa kini dan masa datang.

Pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam diarahkan 
agar mahasiswa mampu menangkap pesan-pesan wahyu 
tentang apa (ontologi) hakikat tujuan Pendidikan Islam dan 

39  Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam,( Jakarta: 
PT.RajaGrafindo.Persada,2011).h.2

40  Ismail Thoib, Wacana Baru Pendidikan, Meretas Filsafat 
Pendidikan Islam,(Mataram: Alamatara Institute, 2009) h.57
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bagaimana (epistemologi) seharusnya tujuan Pendidikan 
Islam tersebut dicapai agar menjadi milik mahasiswa 
muslim. Elaborasi tentang hakikat tujuan Pendidikan 
Islam akan melahirkan produk berupa konsep-konsep 
tujuan Pendidikan Islam yang akan menjadi acuan praktisi 
Pendidikan Islam dalam menyelenggarakan Pendidikan 
Islam dalam berbagai level kehidupan (keluarga, masyarakat, 
bangsa, dan Negara). Sedangkan elaborasi tentang 
bagaimana seharusnya tujuan pembelajaran dicapai, akan 
melahirkan rekomendasi dalam bentuk konsep tentang 
aneka metode, media, strategi, sumber belajar, bahan ajar, 
pembelajar, dan subjek didik dalam Pendidikan Islam.

Berpikir tentang “apa” dan “bagaimana” seharusnya 
Pendidikan Islam, adalah berpikir imaginatif  yang dibangun 
atas dua realitas yang berbeda, yaitu realitas wahyu sebagai 
ukuran normatif  di satu sisi, dan realitas (keadaan, kondisi, 
dan kualitas) umat Islam sebagai objek yang disasar 
oleh wahyu, di sisi lain.  Tugas utama Pendidikan Islam 
pada prinsipnya adalah melakukan proses asimilasi dan 
transformasi nilai-nilai yang tertuang dalam al-Qur’an 
kepada pribadi kaum muslimin dengan menggunakan 
berbagai macam perangkat pembelajaran (media, metode, 
bahan, instrument), yang memungkinkan nilai-nilai 
tersebut dimiliki oleh kaum muslimin.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh 
Pendidikan Islam saat ini adalah kegagalan Pendidikan 
Islam dalam melakukan proses asimilasi dan transformasi 
nilai-nilai wahyu ke dalam pribadi dan komunitas umat 
Islam. kegagalan ini berakibat pada semakin jauhnya 
keadaan umat Islam yang diidealkan dalam al-Qur’an 
dengan keadaan umat Islam yang senyatanya ada saat ini. 
Sebagai missal, dalam al-Qur’an digambarkan bahwa umat 
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Islam adalah umat yang terbaik, yang pernah dilahirkan 
sepanjang sejarah kemanusiaan,, dan juga menjadi umat 
yang dimana kepadanya Tuhan mewariskan Bumi ini, 
tetapi dalam kenyataannya, umat Islam, sebagian besar 
masih berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, 
terbelakang, terpuruk, dan tidak berdaya dalam hampir 
semua aspek kehidupan.41

Dalam kaca mata Filsafat Pendidikan Islam, 
keterpurukan kaum muslimin merupakan sebuah akibat 
dari ketidakmampuan kaum muslimin dalam menangkap 
hakikat “apa” dan “bagaimana” kaum muslimin seharusnya 
menyelenggarakan pembelajaran. ketidakmampuan itu 
terjadi bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor internal 
dan eksternal. Akan tetapi,  salah satu faktor yang mungkin 
terjadi adalah bahwa konsep-konsep dan mekanisme 
yang diterapkan dalam penyelenggara pembelajaran dan 
pembelajaran dalam rumah tangga dan kelembagaan 
Pendidikan Islam adalah merupakan konsep yang kurang 
tepat atau tidak tepat. 

Untuk mengatasi keterpurukan tersebut, Filsafat 
Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting. 
Karena melalui mata kuliah ini, para mahasiswa diajarkan 
berpikir menyeluruh dan mendalam untuk merumuskan 
konsep-konsep menyelenggarakan, dan atau mengatasi 
problem Pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan 
makna dan nilai-nilai dalam al-Qur’an dan Hadits. Filsafat 
Pendidikan (Islam) menyelidiki hakikat pelaksanaan 
pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar 
belakang, cara, dan hasilnya. Serta hakikat ilmu pendidikan, 

41  Ibid,h.156-157
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yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap 
struktur dan kegunaannya.42

F.	 Pembelajaran	Berbasis	Critical Thinking

Berpikir kritis (critical thinking), menurut Michael 
Scriven, sebagaimana dikutip Alec Fisher, adalah interpretasi 
dan evaluasi yang terampil dan aktif  terhadap observasi dan 
komunikasi, serta informasi dan argumentasi. Sedangkan 
Alec.mendefinisikan.berpikir.kritis.sebagai.sejenis.berpikir.
evaluatif, yang mencakup, baik itu kritik maupun berpikir 
kreatif  - dan yang secara khusus berhubungan dengan 
kualitas pemikiran yang disajikan untuk mendukung suatu 
keayakinan atau rentetan tindakan.43  Anggelo, sebagaimana 
dikutip.Arief .Achmad,.mendefinsikan.berpikir.kritis.sebagai.
berikut:

“Berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, 
kegiatan berpikir tingkat tinggi, yang meliputi kegiatan 
menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan 
pemecahanya, menyimpulkan, dan mengevaluasi”44

Sementara itu, menurut Mudjia Rahardjo berpikir 
kritis adalah: berpikir dengan konsep yang matang dan 
mempertanyakan segala sesuatu yang dianggap tidak tepat 
dengan cara yang baik.45  Lebih lanjut Rahadjo menjelaskan, 

42 B.Othanel Smith, Philosophy Of  Education, Encyclopedia 
Of  Educational Research,h.957-963. Sebagaimana dikutip oleh Redja 
Mudyahardjo dalam Filsafat Ilmu Pendidikan,(Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2006)h.5

43  Alec Fisher, Berpikir Kritis, Sebuah Pengantar,( Jakarta:Erlangga, 
2007),h.10-11

44 Arief  Achmad, Memahami Berpikir Kritis, (Bandung: 
Rosdakarya,2007)h.2

45  Mudjia Rahadjo, Berlatih Berpikir Kritis, Makalah, diposkan 



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   45

sikap kritis adalah sikap yang baik dan terpuji, karena 
menanyakan hal-hal yang tidak normal dan bermaksud 
memperbaikinya. Berbeda dengan sikap rewel dimana 
seseorang bertanya tentang sesuatu dengan pertanyaan 
asal-asalan dan bermaksud mengganggu.

Dari.definisi.di.atas.dapat.disimpulkan,.bahwa.berpikir.
kritis adalah berpikir mendalam dengan mengoptimalkan 
fungsi kognisi untuk mengenal, menganalisis, mensintesis, 
menyimpulkan, dan mengevaluasi suatu permasalahan 
guna dijadikan sebagai acuan dalam bersikap, berkeyakinan, 
dan bertindak.

Michael Scriven, memposisikan berpikir kritis sebagai 
kompetensi akademis yang hampir sama pentingnya 
dengan kompetensi membaca dan menulis. Sedangkan 
Svincki dan Kraemer dalam Young, sebagaimana dikutip 
Darmiyati Zuchdi,46 memposisikan berpikir kritis sebagai 
keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan 
dalam dunia pembelajaran tinggi. Bagi Svincki dan kraemer, 
tanpa berpikir kritis, pendidikan tinggi lebih merupakan 
latihan ketahanan daripada pembelajaran.

Berpikir kritis memiliki urutan-urutan yang sangat 
jelas dan sistematis. Angelo, sebagaimana dikutip Arief  
Achmad,. mengidentifikasi. lima. prilaku. sistematis. dalam.
berpikir kritis, yang kemudian dinamakan tahapan-tahapan 
berpikir kritis, yaitu: (1) keterampilan menganalisis, (2)  
keterampilan mensintesis, (3) keterampilan mengenal dan 
memecahkan masalah, (4) keterampilan menyimpulkan, 

pada 20 Maret, 2010, pukul 00.00.
46 Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, Menemukan 

Kembali Pendidikan Yang Manusiawi, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010) 
h.124-125
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serta (5) keterampilan mengevaluasi atau menilai. Lima 
tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Keterampilan Menganalisis     

 Keterampilan menganalisis merupakan suatu 
keterampilan menguraikan sebuah struktur ke 
dalam komponen-komponen agar mengetahui 
pengorganisasian struktur tersebut. Dalam 
keterampilan tersebut tujuan pokoknya adalah 
memahami sebuah konsep global dengan cara 
menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke 
dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. 
Pertanyaan analisis menghendaki agar pembaca 
mengidentifikasi. langkah-langkah. logis. yang.
digunakan dalam proses berpikir hingga sampai 
pada sudut kesimpulan. Kata-kata operasional yang 
mengindikasikan keterampilan berpikir analitis, di 
antaranya adalah menguraikan, membuat diagram, 
mengidentifikasi,.menggambarkan,.menghubungkan,.
memerinci, dsb. 

2. Keterampilan Mensintesis 

 Keterampilan mensintesis merupakan keterampilan 
yang berlawanan dengan keteramplian menganallsis. 
Keterampilan mensintesis adalah keterampilan 
menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah 
bentukan atau susunan yang baru. Pertanyaan sintesis 
menuntut pembaca untuk menyatupadukan semua 
informasi yang diperoleh dari materi bacaannya, 
sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak 
dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaannya. 
Pertanyaan sintesis ini member kesempatan untuk 
berpikir bebas terkontrol.
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3. Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah. 

 Keterampilan ini merupakan keterampilan 
aplikatif  konsep kepada beberapa pengertian 
baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk 
memahami bacaan dengan kritis sehinga setelah 
kegiatan membaca selesai mahasiswa mampu 
menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, 
sehingga mampu mempola sebuah konsep. Tujuan 
keterampilan ini bertujuan agar pembaca mampu 
memahami dan menerapkan konsep-konsep ke 
dalam permasalahan atau ruang lingkup baru.

4. Keterampilan Menyimpulkan 

 Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan 
akal pikiran manusia berdasarkan pengertian/
pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat 
beranjak mencapai pengertian/pengetahuan 
(kebenaran) yang baru yang lain. Berdasarkan pendapat 
tersebut dapat dipahami bahwa keterampilan ini 
menuntut pembaca untuk mampu menguraikan 
dan memahami berbagai aspek secara bertahap agar 
sampai kepada suatu formula baru yaitu sebuah 
simpulan. Proses pemikiran manusia itu sendiri, dapat 
menempuh dua cara, yaitu: deduksi dan induksi. 
Jadi, kesimpulan merupakan sebuah proses berpikir 
yang memberdayakan pengetahuannya sedemikian 
rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau 
pengetahuan yang baru. 

5. Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai. 

 Keterampilan ini menuntut pemikiran yang 
matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan 
berbagai criteria yang ada. Keterampilan menilai 
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menghendaki pembaca agar memberikan penilaian 
tentang nilai yang diukur dengan menggunakan 
standar tertentu. Dalam taksonomi belajar, menurut 
Bloom, keterampilan mengevaluasi merupakan tahap 
berpikir kognitif  yang paling tinggi. Pada tahap ini 
mahasiswa dituntut agar ia mampu mensinergikan 
asperk-aspek kognitif  lainnya dalam menilai sebuah 
fakta atau konsep.  

Pengukuran indikator-indikator tersebut di atas 
dapat dilakukan dengan menggunakan universal intellectual 
standars. Pengukuran  keterampilan berpikir kritis dapat 
dilakukan dengan menjawab pertanyaan: “sejauh manakah 
mahasiswa mampu menerapkan standar intelektual dalam 
kegiatan berpikirnya”. Standar intelektual yang dimaksud 
adalah sesuai yang ditetapkan  oleh universal intellectual 
standars, yang meliputi: (1) Clarity (kejelasan), (2) Accuracy 
(keakuratan), (3) Precision (ketepatan), (4) Relevance 
(relevansi, keterkaitan), (5) Depth (kedalaman), (6) Breadh 
(keluasan), dan (7) Logic (kelogisan). 

Strategi peningkatan kemampuan berpikir kritis 
dalam pembelajaran  dapat dilakukan dengan: (1) 
Menerapkan Ketempilan intelektual dan perkembangan 
kognitif  dalam pembelajaran. Pendekatan belajar yang 
diperlukan dalam meningkatkan pemahaman terhadap 
materi yang dipelajari dipengaruhi oleh perkembangan 
proses mental yang digunakan dalam berpikir 
(perkembangan kognitif ) dan konsep yang digunakan 
dalam belajar. Bloom mengelompokkan ketrampilan 
intelektual dari ketrampilan yang sederhana sampai 
yang kompleks antara lain pengetahuan/pengenalan, 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
Ketrampilan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi 
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pada taksonomi Bloom merupakan ketrampilan pada 
tingkat yang lebih tinggi (Higher Order Thinking). (2) 
Menerapkan Strategi Pembelajaran Berpikir Kritis dalam 
Pembelajaran.   Kurangnya pemahaman pembelajar tentang 
berpikir kritis menyebabkan adanya kecenderungan untuk 
tidak mengajarkan atau melakukan penilaian ketrampilan 
berpikir pada mahasiswa. Seringkali pembelajaran berpikir 
kritis diartikan sebagai problem solving, meskipun 
kemampuan memecahkan masalah merupakan sebagian 
dari kemampuan berpikir kritis). Strategi belajar kelas lebih 
sesuai pada pembelajaran tingkat dasar dan menengah. 
Sedangkan pada pembelajaran tingkat lanjut mahasiswa 
dipersiapkan untuk dapat belajar lebih mandiri. 

Strategi pembelajaran berpikir kritis pada mahasiswa 
dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian 
menggunakan pertanyaan yang memerlukan ketrampilan 
berpikir pada level yang lebih tinggi dan belajar ilmu 
dasar menggunakan kasus yang ada pada lingkungan pada 
pokok bahasan mata kuliah . Setelah kuliah pendahuluan, 
mahasiswa diberikan kasus serta sejumlah pertanyaan 
yang harus dijawab beserta alasan sebagai penugasan. 
Jawaban didiskusikan pada pertemuan berikutnya untuk 
meluruskan adanya kesalahan konsep dan memperjelas 
materi yang belum dipahami oleh mahasiswa. Hasilnya 
menunjukkan bahwa mahasiswa pada program tersebut 
menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam mengerjakan 
soal-soal hapalan maupun soal yang menuntut jawaban 
yang memerlukan telaah yang lebih dalam. mahasiswa 
juga termotivasi untuk belajar. 

Strategi pembelajaran yang seperti itu dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu: 
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(1) Dengan menggunakan konteks yang relevan seperti 
masalah yang ada pada materi perkuliahan yang 
dipahami oleh mahasiswa dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis sekaligus meningkatkan 
prestasi akademisnya. 

(2) Cara penilaian yang memerlukan telaah yang 
lebih dalam, mendorong mahasiswa untuk 
belajar secara lebih bermakna dari pada sekedar 
belajar untuk menghapal. Peneliti beranggapan 
bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dapat 
dimasukkan ke dalam study guide sebagai salah satu 
sumber belajar ketika mahasiswa dalam belajar 
mandiri pada strategi Problem Based Learning. 
Pembelajaran kolaboratif  melalui diskusi kelompok 
kecil juga direkomendasikan sebagai strategi yang dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan 
berdiskusi mahasiswa mendapat kesempatan untuk 
mengklarifikasi. pemahamannya. dan. mengevaluasi.
pemahaman mahasiswa lain, mengobservasi strategi 
berpikir dari orang lain untuk dijadikan panutan, 
membantu mahasiswa lain yang kurang untuk 
membangun pemahaman, meningkatkan motivasi, 
serta membentuk sikap yang diperlukan seperti 
menerima kritik dan menyampaikan kritik dengan 
cara yang santun.

3. Evaluasi kemampuan berpikir kritis. Evaluasi 
merupakan proses pengukuran pencapaian tujuan 
yang diinginkan dengan menggunakan metode 
yang teruji validitas dan reliabilitasnya. Beberapa 
penelitian mengevaluasi kemampuan berpikir kritis 
dari aspek ketrampilan intelektual seperti ketrampilan 



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   51

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi dengan 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis 
taxonomi Bloom. Sedangkan tujuan pembelajaran 
berpikir kritis meliputi ketrampilan dan strategi 
kognitif, serta menggabungkan berbagai elemen 
yang digunakan dalam penelitian dan komponen 
pemecahan masalah Pendidikan Islam serta kriteria 
yang digunakan dengan komponen ketrampilan dan 
sikap berpikir kritis. Elemen tersebut antara lain 
menentukan tujuan, menyusun pertanyaan atau 
membuat kerangka masalah, menunjukkan bukti, 
menganalisis konsep, interpretasi, asumsi, perspektif  
yang digunakan, keterlibatan, dan kesesuaian. Dengan 
kriteria antara lain: kejelasan, ketepatan, ketelitian, 
keterkaitan, keluasan, dan kedalaman. 

Teori-teori belajar yang menjelaskan dan mendukung 
bagi kemungkinan kesesuaian pembelajaran berbasis 
berpikir kritis adalah teori perkembangan kognitif  Piaget. 
Dalam hal ini, menjelaskan bahwa perkembangan kognitif  
itu sendiri merupakan suatu usaha penyesuaian diri terhadap 
lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi 
merupakan suatu tindakan pasif  dalam membangun 
pengetahuan utama yang melibatkan penafsiran peristiwa 
dalam hubungannya dengan struktur kognitif  yang ada. 
Sedangkan, akomodasi merupakan suatu pengetahuan 
yang baru yang mengacu pada perubahan struktur kognitif  
yang disebabkan oleh lingkungan. Dengan demikian, realita 
dan fenomena konkret yang ditemui peserta didik tesebut, 
akan menjadi referensi baginya dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis.

Selanjutnya, teori lainnya adalah teori belajar 
kognitif. Teori belajar kognitif  menjelaskan tentang 
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fungsi intelektual otak dengan suatu analogi bagaimana 
computer beroperasi. Otak manusia menerima 
informasi, menyimpannya, dan kemudian mendapatkan 
kembali informasi tersebut ketika diperlukan. Teori kognitif  
ini berasumsi bahwa setiap orang telah mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya yang tertata 
dalam bentuk struktur mental atau skema. Skema itu sendiri 
merupakan struktur pengetahuan internal yang telah 
dimiliki seseorang. Skema tersebut terbentuk dari informasi 
yang diperolehnya secara empiris terhadap apa yang ada dan ia 
temui di lingkungannya. Teori belajar kognitif  menyatakan 
proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi 
pembelajaran yang baru beradaptasi secara tepat dengan 
struktur kognitif  yang telah dimiliki peserta didik. Sejalan 
dengan teori belajar kognitif  yang dikemukakan di atas 
adalah teori belajar kontekstual yang menyatakan bahwa 
belajar itu terjadi hanya ketika peserta didik memproses 
pengetahuan dan informasi baru sedemikian rupa, sehingga 
dapat dipertimbangkannya dalam kerangka acuan mereka 
sendiri (memori mereka sendiri, pengalaman, dan 
tanggapan).

Sedangkan, teori belajar konstruktif  yang 
dikembangkan atas dasar premis bahwa kita membangun 
perspektif  dunia kita sendiri melalui skema (struktur 
mental) dan pengalaman individu. Dalam hal ini, struktur 
pengetahuan yang dimiliki peserta didik akan memberikan 
makna dan mengorganisasi pengalaman-pengalaman serta 
memberikan jalan kepada individu untuk menyerap informasi 
baru yang diberikan secara kritis.

Pengembangan model pembelajaran berbasis 
critical thinking tidak hanya didukung oleh sejumlah teori 
pengembangan dan teori belajar dan pembelajaran, akan 
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tetapi juga didukung oleh teori-teori komunikasi dan 
pskologi belajar. Dukungan beragam teori tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 6:Teori-Teori pendukung Model Pembelajaran 
Critical Thinking.

Design& 
Development  

Critical Thinking 

Instructional 
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Psychological
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Communications 
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Design &Development 
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(Sumber: Richey and Klien,The Theory Fondations  of  The Desiand 

Development)47

Gambar di atas menunjukkan banyak teori 
pendukung pengembangan model pembelajaran berbasis 
critical thinking. Dengan dukungan teori-teori tersebut 
diharapkan produk pembelajaran yang dikembangkan 
menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan secara 
akademik,. serta. efektif,. efisien,. dan. menarik,. sehingga.
dapat menfasilitasi mahasiswa untuk mewujudkan tujuan 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam.

Pembelajaran merupakan upaya menfasilitasi 
mahasiswa belajar agar memiliki kompetensi kognitif, 

47 Rita C. Richey and James Klien, Design and Development 
Research, (London: Lawrenc Erlbaum Associates, 2007) h. 7
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psikomotorik, afektif, dan spiritual yang ditetapkan sebagai 
tujuan.filsafat.pendidikan.Islam..Memfasilitasi.mahasiswa.
belajar bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan 
secara spontan tanpa rencana yang jelas. Peristiwa belajar 
terjadi ketika seorang mahasiswa mampu memaksimalkan 
fungsi-fungsi. organ. tubuh. fisik. (hardwere) seperti mata, 
telinga, dan instrumen pengindera lainnya, yang dipadukan 
secara sinergi dengan fungsi-fungsi psikis (softwere) berupa 
pikiran dan perasaan dalam merespon realitas objek belajar 
yang sangat kompleks secara cepat dan tepat. Istilah 
membelajarkan mengisyaratkan keharusan adanya sebuah 
desain pembelajaran yang perlu dipersiapkan secara matang 
oleh dosen. 

Kegiatan berpikir secara mendalam (radikal), 
sistematis, dan universal merupakan aktivitas inti dari 
aktivitas. belajar. filsafat,. termasuk. filsafat. pendidikan.
Islam. Indikator keberhasilan aktivitas tersebut terletak 
pada kedalaman proses yang dilewati dan keluasan 
makna substansi pemikiran yang mampu diproduksi. 
Untuk mewujudkan proses yang dalam dan produk yang 
luas seorang mahasiswa membutuhkan kosentrasi dan 
kebebasan untuk memikirkan apa saja yang menjadi objek 
yang dipelajari dengan memulainya dari sudut manapun ia 
inginkan. Proses belajar merupakan proses kerja mental 
internal pribadi mahasiswa yang tidak mungkin bisa 
dipaksakan oleh kekuatan eksternal apapun. Teori belajar 
kognitif  dan konstruktivistik sebenarnya menjelaskan 
hakikat belajar dari dimensi proses internal kerja pikiran 
dan perasaan subjek belajar.

Belajar bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. 
Belajar merupakan fungsi kebutuhan internal dan 
eksternal. Motivasi pemenuhan kebutuhan internal dan 
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eksternal menjadi faktor pendorong utama seseorang 
memilih aktivitas belajar. Pemenuhan kebutuhan akan 
terjadi manakala seseorang mampu membangun interaksi 
dan komunikasi yang harmonis dengan berbagai elemen 
kunci pemangku kepentingan. Teori pembelajaran 
behaviristik yang menganggap bahwa perilaku seseorang 
bisa dikendalikan sesuai dengan realitas dorongan internal 
dan eksternal manusia.

Pengembangan. paket. pembelajaran. filsafat.
pendidikan Islam berbasis berpikir kritis mensinergikan 
teori belajar kognitif, konstruktivistik, dan behavioristik. 
Teori belajar kognitif  dan konstruktivistik diaplikasikan 
dalam proses belajar yang merupakan otoritas mutlak 
mahasiswa untuk belajar apa saja dengan memulainya dari 
mana saja, tanpa harus terikat dengan prosedur-prosedur 
tertentu. Sedangkan teori behavioristik diaplikasikan dalam 
aktivitas mendesain atau mengembangkan perencanaan 
pembelajaran sebagai acuan yang harus diikuti agar 
mahasiswa mencapai tujuan belajar yang diiinginkan 
secara tepat dan terukur. Pekerjaan mendesain merupakan 
pekerjaan yang menuntut kecermatan dan ketajaman 
analisis dalam menentukan aspek-aspek yang terkait 
dengan input, prose, dan hasil, sehingga harus dilakukan 
berdasarkan suatu prosedur yang jelas. Para ahli penelitian 
dan pengembangan seperti Gall dan Suparman menilai, 
dari sejumlah model pengembangan pembelajaran yang 
tersedia, model Dick and Carey merupakan model desain 
yang sangat sistematis dan mudah untuk diikuti. Keduanya 
menyarankan pengembangan pembelajaran dengan 
menggunakan model desain Dick and Carey. 

Karakterisitik. mata. kuliah. filsafat. pendidikan. Islam.
yang menitik beratkan pada pemikiran mendalam, 
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sistematis, dan universal memerlukan desain pembelajaran 
yang berbeda dengan mata kuliah lainnya. Kehadiran desain 
pembelajaran yang sesuai dengan ciri khas mata kuliah 
tersebut diperlukan untuk menciptakan efektivitas belajar 
dan pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis terhadap teori-
teori pendukung pengembangan model yang dijelaskan 
terdahulu dan dengan memperhatikan saran dari Gall, 
tokoh penelitian dan pengembangan, serta saran Suparman, 
tokoh teknologi pendidikan dan ahli penelitian dan 
pengembangan di Indonesia, pengembangkan memutuskan 
untuk mengikuti langkah-langkah pengembangan Dick and 
Carey dalam dalam mengembangkan paket pembelajaran 
filsafat.pendidikan.Islam.berbasis.berpikir.kritis.ini..Prinsip.
kerja pengembangan Dick and Carey yang sistematis 
diharapkan berkontribusi posisitif  dalam mewujudkan 
produk.pengembangan.filsafat.pendidikan.Islam.yang.efektif .
dan.efisien.dalam.membelajarkan.filsafat.pendidikan.Islam.
pada mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri Mataram.

G.	 Rancangan		Model
Rancangan model yang dikembangkan dalam 

pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. ini. merupakan.
perpaduan antara model konseptual dan model prosedural. 
Rancanganmodel menggambarkan langkah-langkah 
pengembangan yang akan dilakukan, yang meliputi empat 
langkah pokok, penelitian dan pengembangan yaitu: 
(1)Penelitian pendahuluan sebagai bahan perencanaan 
pengembangan, (2) Perancangan pengembangan model 
hingga melahirkan suatu model yang dapat diujicoba, (3) 
Ujicoba, evaluasi, dan revisi model untuk menghasilkan 
sebuah model akhir, dan (4) Implementasi model, yaitu 
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menerapkan model yang telah berhasil dikembangkan 
dalam lapangan operasional yang lebih luas. Gambaran 
rancangan model pembelajaran berbasis critical thinking 
dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam adalah 
sebagai berikut.

Gambar 2.12: Rancangan Pengembangan Model
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Rancangan pengembangan model di atas 
menunjukkan bahwa pengembangan model merupakan 
suatu rangkaian sejumlah aktivitas yang saling terkait satu 
dengan lain. Aktivitas yang dimaksud, yaitu penelitian 
pendahuluan, pengembangan produk, evaluasi dan uji coba 
produk, dan impelementasi produk.

Penelitian pendahuluan dilakukan melalui dua jalur, 
yaitu  studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka 
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data 
yang berhubungan dengan konsep dan teori tentang 
pembelajaran berbasis critical thinking, juga konsep dan 
teori yang berhubungan dengan tujuan, materi, metode, 
dan strategi ideal pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam. 
Sedangkan studi lapangan dimaksudkan untuk menangkap 
informasi dan data yang terkait dengan implementasi riil 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam. Studi lapangan  
dilakukan  di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram  untuk 
mendapatkan gambaran mengenai kurikulum, tujuan, 
materi, metode, media  pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam hasil analisis data pada studi pustaka dan studi lapangan 
digunakan. untuk. mengidentifikasi. dan. merumuskan.
tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam yang akan dikembangkan.

Pengembangan produk diawali dengan membuat 
perencanaan produk awal berupa model pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam  berbasis berpikir kritis, yang 
terdiri atas: Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
berbasis Berpikir Kritis, metode dan media pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam berbasis berpikir kritis, serta 
instrumen evaluasi pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
berbasis berpikir kritis.
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Setelah produk awal dihasilkan, langkah berikutnya 
adalah melakukan evaluasi terhadap produk. Evaluasi produk  
dilakukan oleh 2 ahli materi,2 ahli desain, 1 ahli bahasa, dan 
1.ahli.desain.grafik.dan.bertujuan.untuk.menyempurnakan.
produk. Setelah produk direvisi berdasarkan masukan ahli, 
maka produk diujicobakan secara perseorangan. Masukan 
dari hasil ujicoba perseorangan akan menjadi  bahan revisi 
I. Hasil revisi I kemudian akan diujicobakan pada kelompok 
kecil, masukan dari ujicoba kelompok kecil akan dijadikan 
sebagai rujukan pada revisi II. Dan hasil revisi II akan 
diujicobakan pada kelompok besar pebelajar. Masukan 
dari ujicoba kelompok besar akan direvisi lagi menjadi 
revisi III yang merupakan produk akhir pengembangan 
pembelajaran berbasis critical thinking pada Pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam.

Langkah terakhir dari pengembangan model ini 
adalah implementasi produk yang telah dikembangkan 
pada lapangan yang lebih luas. Namun, tahap implementasi 
produk ini berada pada area di luar cakupan penelitian ini. 
Karena implementasi produk bisa dilakukan oleh orang 
lain yang berminat terhadap produk yang dikembangkan.
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METODOLOGI PENELITIAN

A.	 Pendekatan		Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan (R&D) yang bertujuan 
untuk menghasilkan produk berupa paket 

pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam yang dapat 
digunakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan (FITK) IAIN Mataram untuk belajar secara 
tatap muka maupun belajar mandiri. Pengembangan paket 
pembelajaran mengintegrasikan tahapan-tahapan berpikir 
kritis terutama dalam perumusan tujuan pembelajaran, 
pengunaan metode pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi 
belajar. 

B.	 Tempat	dan	Waktu	Penelitian
Penelitian dan pengembangan model pembelajaran 

Filsafat Pendidikan Islam berbasis Berpikir Kritis 
dilaksanakan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan 
(FITK) IAIN Mataram. Pemilihan FITK IAIN Mataram 
sebagai tempat penelitian didasarkan atas hasil penelitian 
pendahuluan pada Fakultas tersebut yang menunjukkan 
adanya kesenjangan yang kuat antara realitas empirik 
dan kondisi ideal proses dan hasil pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam. Proses dan hasil pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam belum memuaskan. Proses pembelajaran 
belum. efektif,. efisien,. dan. menyenangkan,. serta. belum.
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dapat sepenuhnya mengantarkan mahasiswa menguasai 
kompetensi-kompetensi utama pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam, seperti kemampuan analisis, sintesis, dan 
evaluasi sebagai basis dalam pengambilan keputusan.

Paket pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
berbasis Berpikir Kritis dikembangkan sebagai jawaban 
untuk menghadirkan pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam.yang.lebih.efektif,.efisien,.dan.menyenangkan.serta.
menjamin terwujudnya mahasiswa yang handal dalam 
analisis, sintesis, dan evaluasi, sehingga capak dalam 
mengambil keputusan.

C.	 Karakteristik	Model	yang	Dikembangkan
Karakteristik  model pembelajaran yang 

dikembangkan berbeda dengan model model pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam yang digunakan saat penelitian 
berlangsung. Perbedaannya, pembelajaran yang digunakan 
saat penelitian berlangsung adalah pembelajaran 
konvensional. Pada model konvensional belum ada desain 
khusus pada perumusan tujuan instruksional, penetapan 
metode dan langkah-langkah pembelajaran, serta pada 
evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar Filsafat Pendidikan 
Islam. Sedangkan pada model yang dikembangkan, hal-
hal yang belum mendapat perhatian pada pembelajaran 
konvensional diperbaiki. Upaya perbaikan tersebut 
mengantarkan suatu pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah itu 
sendiri. Oleh karena itu, sasaran dari penelitian ini adalah (1) 
terumuskannya tujuan instruksional, metode pembelajaran, 
dan evaluasi belajar Filsafat Pendidikan Islam berbasis 
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berpikir kritis, (2) tersedianya paket pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam yang standar, (3) tersedianya panduan 
dosen dan panduan umum Filsafat Pendidikan Islam (4) 
terselenggaranya  pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
berbasis berpikir kritis di FITK IAIN Mataram. 

D.	 Metode	Penelitian
Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang 

ingin menghasilkan produk berupa model pembelajaran 
yang akan digunakan oleh mahasiswa dan dosen guna 
memperbaiki proses dan hasil pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam pada FITK IAIN Mataram, maka 
pendekatan penelitian yang tepat untuk penelitian ini 
adalah Research dan Development (R&D). Karena penelitian 
dan pengembangan, sebagaimana dikemukakan oleh Borg 
& Gall adalah ”a process used to develop and validate educational 
products”.48 Penelitian dan pengembangan merupakan suatu 
proses untuk mengembangkan dan menvalidasi produk 
pendidikan. Produk pendidikan yang divalidasi dalam hal 
ini adalah produk paket pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam, panduan dosen, dan panduan mahasiswa.

Ada dua pekerjaan besar yang dilakukan dalam 
penelitian ini, yaitu penelitian pendahuluan dan 
pengembangan produk. Penelitian pendahuluan 
yaitu melakukan kajian konseptual tentang hakikat 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam dan kemungkinan 
diintegrasikannya tahapan berpikir kritis dalam proses 
pembelajaran tersebut. Kajian konseptual ini dilakukan 
dengan. cara. menelaah. konsep-konsep. filsafat. pendidikan.
Islam dan konsep-konsep teoretik pembelajaran. Hasil 

48 W.R.Borg,&Gall,M.D., Educational Research (London: 
Longman,1983), p.772
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kajian konseptual dikomparasikan dengan realitas empirik 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam yang diperoleh 
melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 
dosen dan mahasiswa. Komparasi dilakukan dengan tujuan 
untuk melihat sejauhmana kesenjangan yang terjadi antara 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam yang ada dalam 
tataran konseptual (das sain) dengan pembelajaran yang ada 
dalam tataran empirik (das solen). Produk analisis tersebut 
adalah kebutuhan pengembangan paket pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam berbasis berpikir kritis. 

Berdasarkan atas hasil analisis, maka dikembangkan 
paket pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam berbasis 
berpikir kritis. Pengembangan paket pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam berbasis berpikir kritis menghasilkan 
prototype berupa unit pembelajaran. yang prosesnya 
belum selesai diujicobakan untuk melihat efektivitas dan 
afisiensinya..Oleh.karena. itu,. setelah.paket.pembelajaran.
selesai diproduksi dan diujicobakan melalui uji coba ahli 
(expert) dan uji coba perorangan serta uji coba kelompok 
kecil dan kelompok besar, maka  untuk melihat efektivitas 
paket tersebut dalam meningkatkan proses dan hasil belajar 
Filsafat Pendidikan Islam dilakukan pula uji efektivitas.

Uji efektivitas dilakukan melalui eksperimen 
sederhana dengan cara membandingkan proses dan hasil 
belajar mahasiswa yang menggunakan paket pembelajaran 
dengan yang tidak menggunakan paket pembelajaran. 
Hasil uji efektivitas dianalisis melalui analisis statistik untuk 
menentukan pengaruh pembelajaran dengan menggunakan 
paket terhadap hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam.
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E.	 Langkah-Langkah	Pengembangan	Model
Penelitian dipandang sebagai upaya menemukan 

pengetahuan baru, sedangkan pengembangan dipandang 
sebagai upaya menerjemahkan pengetahuan baru itu 
ke dalam bentuk-bentuk yang berguna. Penelitian dan 
pengembangan, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan 
suatu pekerjaan yang melibatkan proses panjang dan 
waktu yang relatif  lama. Hal ini terjadi karena penelitian 
dan pengembangan memiliki tahapan kerja sistematis 
dan rinci yang saling terkait satu dengan lainnya. Borg 
& Gall,49 mengemukakan sepuluh langkah penelitian 
pengembangan, yaitu: (1) penelitian dan pengupulan data, 
(2) penelitian perecanaan, (3) mengembangkan bentuk 
produk awal, (4) pengujian lapangan pendahuluan, (5) revisi 
produk utama, (6) uji lapangan utama, (7) revisi produk 
operasional, (8) uji lapangan opersional, (9) revisi produk 
akhir, dan (10) penyebaran dan implementasi.

Sepuluh langkah penelitian dan pengembangan Borg 
dan Gall tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi 
empat langkah, yaitu” (1) penelitian pendahuluan, (2) 
perencanaan dan pengembangan model, (3) validasi, 
evaluasi, dan revisi model, dan (4) implementasi model. 
Berikut akan dijelaskan keempat langkah tersebut yang 
sekaligus menjadi langkah-langkah dalam penelitian dan 
pengembangan produk Filsafat Pendidikan Islam ini.

1. Penelitian	Pendahuluan.	
Melakukan penelitian pendahuluan merupakan 

langkah awal pengembangan model. Penelitian pendahuluan 
dilakukan untuk menganalisis kebutuhan calon pengguna 

49 Op.cit p.784-785.
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terhadap pentingnya kehadiran paket pembelajaran baru 
yang dapat menjamin terciptanya proses pembelajaran yang 
menarik dan menyenangkan, serta menjamin ketercapaian 
tujuan.pembelajaran.secara.efektif .dan.efisien..

Penelitian pendahuluan dilakukan melalui studi 
lapangan dan kajian konseptual. Studi lapangan dilakukan 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
survey, sedangkan kajian konseptual dilakukan dengan 
menelaah. kritis. silabus. pembelajaran. filsafat. pendidikan.
Islam. Observasi dilakukan terhadap 3 orang dosen untuk 
mendapatkan data tentang metode dan sumber belajar 
yang. dominan. digunakan. dalam. pembelajaran. filsafat.
pendidikan Islam. Wawancara dilakukan terhadap 6 orang 
mahasiswa dan 3 orang dosen untuk mendapatkan data-
data tentang tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap 
pembelajaran.filsafat.pendidikan.Islam.yang.terjadi.selama.
ini dan tentang situasi kampus, yang mengharuskan adanya 
upaya perbaikan sistem pembelajaran. Survey dilakukan 
terhadap. mahasiswa. yang. program. mata. kuliah. filsafat.
pendidikan islam untuk mendapatkan data tentang tingkat 
kepuasan.dan.kebutuhan.mahasiswa.terhadap.kuliah.filsafat.
pendidikan Islam.

2.	 Perencanaan	Pengembangan	Model.		
Setelah mendapatkan hasil analisis kebutuhan 

melalui penelitian pendahuluan, maka peneliti segera 
melakukan perencanaan pengembangan model. 
Perencanaan pengembangan model merupakan 
tahapan memproduksi model yang dibutuhkan 
dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti: 
kondisi saat ini yang memungkinkan keberhasilan 
produk, kebutuhan mahasiswa dan dosen untuk membuat 
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pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan ketersediaan 
sumber daya manusia dengan keterampilan, pengetahuan, 
dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan 
produk, serta cukupan waktu untuk mengembangkan 
produk. Rancangan model yang dihasilkan dari penelitian 
dan pengembangan ini adalah paket pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam, panduan dosen Filsafat Pendidikan Islam, 
dan panduan mahasiswa.

a. Paket Pembelajaran

Paket pembelajaran adalah paket yang disusun untuk 
keperluan pembelajaran berdasarkan analisis kebutuhan 
dan analisis instruksional. Dalam proses perencanaan 
pengembangan model, peneliti menyusun bahan yang 
mencakup beberapa komponen sebagai berikut. 

Pertama, komponen kerangka isi pembelajaran; 
komponen ini menggambarkan isi pembelajaran yang 
terdapat dalam satu unit pokok bahasan dan diletakkan 
pada bagian paling awal dari masing-masing pokok 
bahasan. Tujuan dihadirkankan komponen ini adalah untuk 
memberikan gambaran awal kepada pengguna tentang isi 
keseluruhan pokok bahasan. 

Kedua, pengantar yang berisi tujuan instruksional 
umum, tujuan instruksional khusus, materi pokok, metode 
pembelajaran, dan media pembelajaran.

Ketiga, uraian materi pembelajaran. Komponen ini 
merupakan komponen utama paket pembelajaran karena 
merupakan uraian materi yang akan dibelajarkan kepada 
pengguna paket pembelajaran. Uraian paket pembelajaran 
disusun secara sistematis dengan mengacu kepada rumusan 
tujuan instruksional khusus pembelajaran.
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Keempat, rangkuman. Komponen ini berisi ringkasan 
atau intisari dari keseluruhan isi uraian materi pembelajaran. 
Tujuan dihadirkannya komponen ini agar pengguna yang 
tidak memiliki waktu membaca semua uraian materi dapat 
membaca ringkasan yang mengandung pokok-pokok 
pikiran utama dari materi.

Kelima, soal latihan. Komponen ini berisi sejumlah 
pertanyaan yang diarahkan untuk menggali kemampuan 
kritis pengguna dalam memahami uraian isi bahasan. Soal 
latihan diberikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
terbuka untuk memberi keleluasaan pengguna memberikan 
jawaban sesuai dengan pandangan mereka.

Keenam, Tes Mandiri. Tes mandiri dihadirkan untuk 
mengevaluasi tingkat penguasaaan mahasiswa terhadap 
materi pembelajaran.

Ketujuh, balikan. Balikan berisi petunjuk dalam 
memberikan penilaian terhadap kemampuan menjawab 
soal latihan. Komponen ini dihadirkan untuk memberikan 
arahan bagi pengguna tentang cara menilai sendiri 
kemampuan menjawab soal-soal latihan yang ada. Balikan 
penting maknanya karena akan menjadi rekomendesai 
bagi pengguna dalam meneruskan atau tidak meneruskan 
pembacaan pada uraian berikutnya.

Kedelapan, daftar pustaka. Sumber rujukan memuat 
sejumlah referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan 
paket pembelajaran. Komponen ini dihadirkan agar untuk 
membantu pengguna  dalam menelusuri sumber-sumber 
asli penulisan paket pembelajaran.

Kesembilan, kunci jawaban. Komponen ini memuat 
jawaban-jawaban sementara dari tes mandiri. Komponen 
ini sengaja dihadirkan untuk menjadi bahan perbandingan 
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bagi pengguna dalam menjawab soal-soal latihan. Jawaban 
yang ada pada kunci jawaban bukan merupakan jawaban 
final,. tapi. sekedar. pembanding. bagi. pengguna. dalam.
memberikan penilaian kemampuannya menjawab soal.

b. Panduan Dosen

Panduan Dosen berisi petunjuk yang harus dipedomani 
oleh dosen dalam memanfaatkan paket pembelajaran. 
Panduan dosen sengaja dihadirkan agar dosen yang 
menggunakan paket pembelajaran dapat menggunakan 
paket pembelajaran secara tepat. Penggunaan paket 
pembelajaran yang tepat dapat menjamin pelaksanaan 
proses pembelajaran berlangsung sesuai rencana, sehingga 
hasil belajar mahasiswa dapat tercapai secara maksimal.

Panduan dosen memuat beberapa komponen sebagai 
berikut. Pertama, identitas mata kuliah, yaitu gambaran 
tentang apa dan bagaimana mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam. Kedua, rasionel. Komponen ini berisi tentang tujuan 
dari adanya buku panduan dosen dan memuat sistematika 
bahan pembelajaran. Ketiga, penjelasan kerangka isi 
pembelajaran. Komponen ini menjelaskan tentang pokok-
pokok bahasan yang ada dalam paket pembelajaran dan 
uraiannya. Tujuan dihadirkannya komponen ini adalah 
untuk memberikan gambaran umum kepada dosen tentang 
kerangka isi pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam.

Keempat, kerangka pembelajaran. Komponen ini berisi 
penjelasan tentang tujuan umum pembelajaran, pokok 
bahasan dan sub pokok bahasan, serta jadwal. komponen 
ini dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran 
kepada pengguna tentang tujuan umum pembelajaran, 
pokok dan sub pokok bahasan serta bagaimana pokok 
bahasan didistribusikan dalam jadwal pembelajaran dalam 
pertemuan-pertemuan. 
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Kelima, strategi pembelajaran. Komponen ini berisi 
tentang bagaimana paket pembelajaran dibelajarkan 
kepada mahasiswa. Oleh karena itu, pada komponen ini 
diuraikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh dosen pada pra 
kegiatan pembelajaran, pada saat kegiatan pembelajaran, 
dan pada saat kegiatan penutup pembelajaran. Strategi 
pembelajaran menjadi sangat penting maknanya, karena 
pada komponen inilah karateristik model pembelajaran 
berbasis berpikir kritis itu dapat memainkan peranannya 
dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan islam.

Keenam, deskripsi pertemuan pembelajaran. 
Komponen ini memuat rencana pendistribusian matari 
pembelajaran dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran. 
komponen ini penting maknanya untuk memberikan 
gambaran kepada pengguna tentang bagaimana 
mendestribusikan seluruh materi pembelajaran pada 
pertemuan-pertemuan pembelajaran selama satu semester. 
Karena tuntutan pertemuan dalam satu semester adalah 16 
kali pertemuan, maka materi pembelajaran didistribusikan 
ke dalam 16 kali pertemuan pembelajaran.

Ketujuh, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Komponen ini dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan 
gambaran kepada dosen tentang bagaimana pembelajaran 
dilaksanakan. Komponen ini memuat rangakain langkah-
langkah pembelajaran, dari kegiatan awal, kegiatan inti, 
dan kegiatan penutup.

Kedelapan, Power Point Pembelajaran. Komponen ini 
dihadirkan dengan tujuan untuk membantu dosen dalam 
menampilkan setiap tujuan, metode, langkah-langkah, 
dan  materi pembelajaran kepada mahasiswa, sehingga 
diharapkan mahasiswa dapat mengikuti proses secara aktif  
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dan partisipatif  dan mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan.

c. Panduan Mahaiswa

Panduan umum berisi kerangka isi pembelajaran 
dan konsep-konsep inti pokok bahasan 1, pokok bahasan 
2, pokok bahasan 3, dan pokok bahasan 4. Panduan umum 
penting maknanya untuk menjadi acuan bagi pengguna 
paket pembelajaran, agar mereka dapat menggunakan 
paket. pembelajaran. secara. efektif . dan. efisien.. Panduan.
umum diperuntukkan secara khusus kepada pembaca 
umum, termasuk mahasiswa.

Paket pembelajaran yang dikembangkan 
mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis terutama 
pada aspek perumusan tujuan pembelajaran, metode dan 
langkah-langkah pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 
Proses pengintegrasian dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: Pertama, pola pengintegrasian berpikir kritis dalam 
merumuskan tujuan instruksional dilakukan dengan cara 
merumuskan tujuan instruksional dengan menggunakan 
kata kerja operasional yang menggambarkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir analisis, 
sintesis, dan evaluasi (Bloom) atau berpikir analisis, evaluasi, 
dan menciptakan (Anderson).

Kedua, pola pengintegrasian berpikir kritis dalam 
metode dan langkah-langkah pembelajaran dilakukan 
dengan menetapkan metode dan langkah-langkah 
pembelajaran yang memungkinkan terciptanya proses 
pembelajaran yang mampu membawa mahasiswa ke 
alam berpikir rasional, mendalam, terbuka, dan disiplin. 
Ketiga, pola pengintegrasian berpikir kritis dalam evaluasi 
pembelajaran dilakukan dengan cara menetapkan kriteria 
kemampuan berpikir kritis untuk dijadikan sebagai 
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instrumen penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses 
dititik beratkan kepada penilaian kemampuan mahasiswa 
memprensentasikan kemampuan berpikir rasional, 
mendalam, terbuka, dan disiplin dalam proses pembeajaran 
yang sedang berlangsung. 

Selain pada evaluasi proses, pengintegrasian berpikir 
kritis juga dilakukan pada evaluasi hasil belajar. Pola 
pengintegrasian dilakukan dengan cara memberikan 
pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang mengugah 
kemampuan analisis, sintesis, evaluasi, dan mencipta 
mahasiswa. Hasil evaluasi ditetapkan berdasarkan capaian 
mahasiswa dalam mempresentasikan kemampuan berpikir 
analisis, sintesis, evaluasi atau mencipta.

Paket pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam yang 
dikembangkan berbentuk modul pembelajaran yang 
diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Mataram. Pengembangan paket atau modul 
pembelajaran ini menggunakan model pengembangan 
Dick and Carey dengan penyempurnaan model M.Atwi 
Suparman. Pengambilan dua model tersebut dilakukan 
karena keduanya merupakan model pembelajaran yang 
berorientasi sistem. Pendekatan sistem baik digunakan 
untuk.merancang.pembelajaran.yang.efektif .dan.efisien..

Menurut Dick and Carey ada tiga keuntungan yang 
akan diperoleh perancang dalam mendesain pembelajaran 
dengan pendekatan sistem. Pertama, melalui pendekatan 
sistem perancang akan fokus kepada tujuan yang hendak 
dicapai. Setiap langkah dalam pendekatan sistem akan 
diarahkan pada upaya mencapai tujuan. Kedua, dengan 
menerapkan pendekatan sistem, perancang akan mampu 
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melihat keterkaitan antara sub-sistem dalam sebuah 
sistem. Melalui mekanisme umpan balik, perancang sistem 
pembelajaran  dapat melakukan revisi yang diperlukan 
untuk meningkatkan kinerja. Ketiga, dengan menggunakan 
pendekatan sistem, proses empiris dapat berlangsung 
berulang-ulang, yang disebabkan pembelajaran tidak 
dirancang untuk satu kali penyajian, melainkan sebanyak 
mungkin penyajian sesuai dengan kesempatan dan jumlah 
mahasiswa.50

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, 
pengembangan dengan pendekatan sistem Dick and 
Cerey,. . terdiri. atas.beberapa. tahap:. (1). identifikasi. tujuan.
instruksional, (2) analisis instruksional, (3) analisis peserta 
didik dan konteks, (4) merumuskan tujuan instruksional 
khusus, (5) mengembangkan alat atau instrumen 
penilaian, (6) mengembangkan strategi instruksional, (7) 
mengembangakan dan memilih bahan instruksional yang 
sesuai, (8) merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, 
(9) melakukan revisi terhadap draf  program pembelajaran, 
dan (10) merancang dan mengembangkan evaluasi 
sumatif.

3.	 Validasi,	Evaluasi,	dan	Revisi	Model.	
Paket yang telah dikonstruk pada tahap dua di atas 

kemudian divalidasi dan dievaluasi tingkat efektivitas, 
efisiensi,.dan.kemenarikannya..Tujuan.dilakukannya.proses.
validasi dan evaluasi adalah untuk kebutuhan perbaikan 
atau revisi paket yang dikembangkan, agar paket tersebut 
memenuhi kriteria layak digunakan oleh para pengguna. 
Proses validasi, evaluasi dan revisi paket dilakukan dengan 

Dick and Carey, loc.cit, pp.8-9  50
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melibatkan berbagai pihak, seperti para pakar, sasaran 
kelompok kecil, dan sasaran kelompok besar yang lebih 
homogen. Berikut dijelaskan tentang berturut-turut 
tentang proses dan prosedur validasi, evaluasi dan hasil 
revisi model.

validasi produk dilakukan dengan meminta 
kesediaan para pakar untuk memberikan 
pertimbangan, penilaian, dan masukan-masukan 
terhadap produk yang sudah dihasilkan. Hasil 
pertimbangan dan penilaian pakar dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan untuk melakukan revisi produk 
untuk mendapatkan produk yang lebih berkualitas. 

Ada tiga aspek yang dipandang perlu mendapatkan 
validasi ahli yaitu aspek isi/materi pembelajaran, aspek 
desain.pembelajaran,.aspek.bahasa,.dan.aspek.desain.grafik..
Urgensi validasi ahli dalam keempat aspek tersebut adalah 
untuk menyempurnakan draft paket pembelajaran pada 
aspek-aspek terkait. 

validasi ahli dilaksanakan dengan melibatkan 6 orang 
ahli, yaitu 2 orang ahli materi Filsafat Pendidikan Islam, 2 
orang ahli desain pembelajaran, 1 orang ahli bahasa, dan 1 
orang.ahli.desain.grafik..

Proses pengumpulan data dari para ahli dilakukan 
dengan menggunakan wawancara informal untuk data-data 
yang bersifat kualitatif  dan melalui lembar kuisioner untuk 
data yang bersifat kuantitatif. Penggunaan lembar kuisioner 
pada validasi ahli dilakukan dengan pertimbangan banyak 
dan beragamnya jumlah item aspek yang perlu divalidasi.

validasi ahli isi (materi) digunakan untuk mendapatkan 
tanggapan dan atau masukan ahli isi mengenai kualitas 
(ketepatan dan kesesuaian) materi pembelajaran. Proses 
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validasi dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan 
validator melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) 
pengembang menyerahkan draft paket pembelajaran 
untuk ditelaah dan dicermati secara seksama oleh validator 
selama 1 minggu sebelum proses wawancara dilakukan. 
Paket pembelajaran yang diserahkan meliputi: petunjuk, 
tujuan khusus pembelajaran, uraian materi pembelajaran, 
rangkuman, soal latihan, kunci jawaban, balikan, daftar 
rujukan, serta buku panduan dosen. (2) pengembang 
melakukan wawancara dengan validator untuk 
menanyakan pendapat, perspektif, dan atau masukan-
masukan validator terhadap produk yang dikembangkan. 
(3) pengembang melakukan transfer hasil rekaman ke 
dalam. (4) Pengembang menganalisis hasil rekaman dan 
menformulasikannya. ke. dalam. bentuk. tabel. identifikasi.
masukan validator ahli isi mengenai materi yang perlu 
dan tidak perlu direvisi. (5) pengembang melakukan 
revisi sebagaimana yang diharapkan oleh validator. 
(6) Pengembang mendatangi kembali validator untuk 
mengkonsultasikan ketepatan interpretasi pengembang 
mengenai masukan validator dan ketepatan/kesesusian 
revisi yang sudah dilakukan pengembang. (6) pengembang 
meminta persetujuan validator terhadap produk revisi 
yang sudah dianggap sesuai oleh validator. Tetapi, 
bilamana validator menganggap revisi pengembang tidak 
sesuai dengan masukan-masukannya, maka pengembang 
melakukan revisi ulang hingga mencapai derajat ketepatan 
sebagaimana yang diharapkan oleh validator, (7) validator 
memberikan tanda persetujuan (tanda tangan) sebagai 
bukti pengembang telah melakukan revisi dan produk 
dinyatakan valid.
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validasi ahli tidak hanya dilakukan melalui 
wawancara, akan tetapi dilakukan pula melalui kuisioner. 
kuisioner diperuntukkan untuk mendapatkan data tentang 
kejelasan dan atau kesesuaian komponen-komponen 
paket pembelajaran yang saling terkait satu dengan lain. 
Penggunaan kuisioner dilakukan mengingat  jumlah item 
yang harus mendapat validasi ahli sangat banyak dan sangat 
bervariasi, sehingga sangat membutuhkan kecermatan dan 
ketelitian validator dalam mencermati materi pembelajaran 
sebelum memberikan penilaian. Di samping itu, data 
kuisioner juga akan memberikan informasi quantitatif  
kepada pengembang tentang tingkat kelayakan masing-
masing item paket pembelajaran untuk direvisi atau tidak 
perlu direvisi dalam mewujudkan paket pembelajaran yang 
layak. 

Penilaian tingkat kejelasan dan kesesuaian dilakukan 
dengan menggunakan rentang 1-4. Interpretasi dari rentang 
tersebut adalah; 4 (sangat jelas/sesuai), 3 ( jelas/sesuai), 2 
(kurang jelas/sesuai), dan 1 (sangat kurang jelas/sesuai). 
Setiap besaran nilai yang diberikan ditransformasikan 
dalam bentuk prosentase. Selain itu, dalam angket diberikan 
kolom khusus untuk dapat memberikan saran, kritik, dan 
komentar terhadap paket pembelajaran dan panduan dosen. 
Penilaian dilakukan dengan cara, ahli materi memberikan 
skor nilai pada setiap butir angket. Mengingat satu 
komponen paket pembelajaran dapat ditanyakan dengan 
beberapa butir angket, maka setelah skor nilai-nilai tersebut 
didata kemudian dijumlahkan dan dibagi sesuai dengan 
jumlah item yang ada dalam satu lingkup komponen yang 
dinilai. Dengan cara ini dapat diketahui kualitas komponen 
yang dikembangkan, sehingga kelayakan produk tersebut 
dapat dipertanggung jawabkan. Hasil validasi ahli materi 
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dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 
revisi pertama produk pengembangan.

Metode wawancara dan kuisioner digunakan 
juga untuk mendapatkan data atau penilaian dari ahli 
desain pembelajaran. Metode kuisionerdigunakan untuk 
mengumpulkan data-data mengenai komponen-komponen 
detail dari paket pembelajaran berikut saling keterkaitannya 
antara satu komponen dengan komponen lain. Penggunaan 
kuisioner. dilakukan. dengan. pertimbangan. efisiensi. dan.
efektivitas. Di samping itu, karena dalam kuisioner terdapat 
ruang untuk memberikan uraian dan masukan-masukan, 
maka melalui kuisioner ini pengembang mendapatkan 
pula jawaban-jawaban tertulis dari para ahli. Pengembang 
menggunakan wawancara sebagai instrumenpelengkap, 
artinya manakala terdapat data yang belum jelas dari 
kuisioner, maka pengebang menggunakan wawancara 
untuk melengkapinya. Data hasil validasi ahli desain 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 
revisi kedua produk pengembangan.

Produk pengembangan yang sudah mendapat 
validasi ahli/pakar diuji coba pada kelompok pengguna. 
Proses uji coba dilakukan secara bertahap melalui uji coba 
perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok 
besar (uji coba lapangan). Uji coba perorangan melibatkan 
5orang mahasiswa dan dilakukan secara individual. Uji 
coba kelompok kecil melibatkan 9 orang mahasiswa, 
sedangkan uji coba kelompok besar melibatkan 30 orang 
mahasiswa. Prosedur dan hasil uji coba dapat dijelaskan 
sebagai berikut.

Pertama, uji coba perorangan. Uji coba perorangan 
melibatkan 5 orang mahasiswa yang dipilih berdasarkan ciri-
ciri yang ada dalam populasi sasaran. Lima orang mahasiswa 
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tersebut terdiri atas satu orang yang memiliki kemampuan 
tertinggi, satu orang yang memiliki kemampuan sedang, 
dan satu orang yang memiliki kemampuan terendah. 
Penentuan kemampuan tertinggi, sedang, dan terendah 
dilakukan melalui wawancara terbuka untuk mendapatkan 
data tentang Indek Prestasi Kumulatif  (IPK). Uji coba 
perorangan ini bertujuan untuk mendapatkan komentar 
awal mahasiswa terkait dengan produk pengembangan. 
Secara khusus, uji coba ini bertujuan untuk mendapatkan 
data tentang kesalahan-kesalahan vital yang terdapat pada 
produk paket pembelajaran, seperti: kesalahan ketik, kata-
kata yang hilang, kata-kata yang terlewatkan, kesalahan 
huruf  besar dan huruf  kecil.

Uji coba perorangan dilakukan melalui prosedur 
sebagai. berikut:. (1). pengembang. mengidentifikasi. dan.
menetapkan peserta uji coba, (2) pengembang menjelaskan 
tujuan uji coba kepada peserta uji coba, (3) pengembang 
meminta kepada peserta uji coba untuk membaca dengan 
cermat dan kritis produk uji coba, (4) pengembang 
meminta kepada peserta uji coba untuk menemukan 
sebanyak mungkin kesalahan ketik, kata-kata yang hilang, 
kata-kata yang terlewatkan, dan kesalahan penulisan huruf  
besar dan huruf  kecil dalam produk pengembangan, (5) 
pengembang meminta kepada peserta uji coba untuk 
menuangkan temuan-temuanya ke dalam kertas yang 
sudah. disiapkan,. (6). pengembang. mengidentifikasi,.
mengklasifikasi,. dan. mengkategorisasi. temuan-temuan.
peserta uji coba perorangan dan dijadikan sebagai acuan  
untuk revisi  ketiga produk pengembangan.

Kedua, uji coba kelompok kecil. Uji coba kelompok 
kecil yang melibatkan 9 orang peserta uji coba dimaksudkan 
untuk. mengidentifikasi. kekurangan-kekurangan. produk.
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pengembangan setelah direvisi berdasarkan hasil uji coba 
perorangan. Langkah atau prosedur uji coba kelompok kecil 
adalah sebagai berikut: (1) pengembang mengumpulkan 
pesera uji coba yang menjadi sampel di suatu ruangan dan 
menjelaskan maksud uji coba, yaitu untuk mendapatkan 
umpan balik dalam rangka mrevisi produk pengembangan, 
(2) pengembang menjelaskan kegiatan instruksional yakan 
dilakukan dan mendorong peserta memberikan komentar 
dengan leluasa setiap saat, selama dan setelah kegaiatan 
berlangsung, komentar yang dharapkan menyangkut 
kualitas produk dan proses instruksional; (3) pengembang 
melaksanakan proses instruksional dengan membagikan 
kepada setiap peserta bahan instruksional yang telah 
direvisi berdasarkan hasil uji coba perorangan; (4) 
pengembang mencatat komentar peserta terhadap proses 
dan bahan instruksional, termasuk komentar terhadap tes 
yang digunakan; (5) pengembang melakukan interview 
dan mengajukan kuisioner kepada beberapa peserta 
(tidak semua) untuk mendapatkan informasi lebih jauh 
tentanf: (a) seberapa mudah peserta memahami pelajaran 
yang baru berlangsung, (b) apakah pelajaran menarik dan 
sistematis? (c) bagian mana dari pelajaran tersebut yang 
sulit dipahami dan mengapa? (d) butir tes yang mana 
yang tidak relevan dengan materi yang disajikan?. Untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan proses uji coba 
kelompok kecil tersebut pengembang menyusun instrumen 
evaluasi yang relevan dengan keempat aspek tersebut. 
Instrumen dimaksud adalah berupa kuisioner, chek list, dan 
pedoman. wawancara.. (6). pengembang. mengidentifikasi.
dan.mengklasifikasi.masukan.hasil.uji.coba.kelompok.kecil.
untuk digunakan dalam melakukan revisi keempat  produk 
pengembangan.
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Ketiga, uji coba kelompok besar. Setelah direvisi 
berdasarkan masukan evaluasi kelompok kecil, produk 
instruksional diujicobakan pada kelompok besar (uji 
coba lapangan) sebagai tahap keempat atau tahap akhir 
dalam evaluasi formatif. Maksud uji coba lapangan ini 
adalah.mengidentifikasi.kekurangan.produk.instruksional.
tersebut bila digunakan dalam kondisi yang mirip dengan 
dengan kondisi pada saat produk tersebut digunakan 
dalam dunia yang sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan 
dengan prosedur sebagai berikut: (1) menetapkan 
sampel 21 orang peserta uji coba. (2) menyiapkan 
lingkungan, fasilitas, dan alat-alat yang dibutuhkan dan 
bentuk kegiatan instruksional yang telah ditentukan. 
(3) melaksanakan kegiatan instruskional sesuai dengan 
bahan instruksional dan bentuk kegiatan instruksional. 
(4) mengumpulkan informasi tentang kualitas proses 
instruksional  dan bahan instruksional termasuk paket 
pembelajaran, pedoman mahasiswa/pedoman umum, dan 
tes. (5)  menyelenggarakan tes awal dan tes akhir yang akan 
digunakan untuk menentukan seberapa besar usaha yang 
harus dilakukan oleh pengembang untuk meningkatkan 
kualitas produk pengembangan.

Hasil dari uji coba lapangan dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk melakukan revisi akhir produk 
pengembangan. Revisi ini mencakup revisi keseluruhan 
produk yang meliputi: (1) isi dari produk instruksional 
yang terdapat dalam bahan instruksional, (2) kegiatan 
instruksional yang meliputi prosedur penggunaan bahan 
instruksional,.dan.(3).kualitas.fisik.bahan.instruksional.

4.	 Implementasi	Model.	
Implementasi produk dilakukan dengan tujuan untuk 

mengevaluasi kelayakan dan efektivitas produk. Proses 
implementasi produk dilakukan melalui evaluasi formatif. 
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Pada tahap evaluasi formatif, implementasi produk 
dilaksanakan pada kalangan terbatas dan bertujuan untuk 
mencari masukan dari berbagai sumber yang kompeten 
bagi penyempurnaan produk. Dengan kata lain, evaluasi 
formatif  adalah dilaksanakan untuk mendapatkan validitas 
internal. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai 
prosedur, proses, dan hasil evaluasi formatif.

Evaluasi formatif, sebagaimana dijelaskan pada uraian 
di atas adalah evaluasi yang bermaksud untuk mencari 
masukan bagi perbaikan (revisi) produk pengembangan. 
Evaluasi ini dilakukan segera setelah rancangan produk 
selesai dibuat. Evaluasi formatif  dilakukan melalui empat 
tahap kegiatan, yaitu tahap validasi ahli, uji coba perorangan, 
uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan.

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi formatif  
adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan pedoman 
observasi. Hasil evaluasi menunjukkan rancangan produk 
yang dikembangkan, setelah dilakukan revisi demi revisi, 
dinilai layak untuk digunakan. Kriteria  kelayakan yang 
digunakan  adalah: kemudahan, relevansi, kebenaran dan 
ketepatan, kualitas, kemampuan memotivasi, dan efektif.

Produk dinilai memenuhi aspek kemudahan, karena 
dengan adanya produk berupa paket pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam, (a) mempermudah akses dosen dan 
mahasiswa untuk mendapatkan sumber belajar yang 
dibutuhkan, (b) isi uraian dan instruksi pembelajaran 
mudah untuk dipahami oleh mahasiswa, (c) dengan adanya 
produk. ini. mahasiswa. mudah. dan. flesksibel. melakukan.
belajar karena mereka dapat belajar di mana dan kapan saja, 
(d) dengan adanya paket ini mempermudah mahasiswa 
untuk menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap 
paket pembelajaran.
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Produk dinilai memenuhi aspek relevansi, karena 
kehadiran produk sesuai dengan kebutuhan nyata dosen 
dan mahasiswa. Di samping itu, unsur-unsur pokok yang 
ada dalam produk pengembangan dinilai saling isi mengisi 
atau relevan antara satu dengan lainnya.  Aspek-aspek yang 
dinilai relevan tersebut antara lain adalah relevansi antara; 
TIK dengan TIU, Tes dengan tujuan instruksional, strategi 
instruksional termasuk isi dengan tujuan instruksional, 
dan relevansi bahan instruksional dengan tes dan tujuan 
instruksional.

Produk dinilai benar dan tepat, karena isi produk 
pengembangan sesuai menurut bidang ilmu Filsafat 
Pendidikan Islam, istilah-istilah yang digunakan dalam 
produk pun dinilai benar dan tepat karena sesuai dengan 
istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kajian Filsafat 
Pendidikan Islam. Di samping itu, produk dinilai tepat 
dalam perumusan-perumusan tujuan instruksional umum 
dan instruksional khusus, serta memadai dalam melakukan 
analisis instruksional.

Pada aspek kualitas, produk dinilai memenuhi syarat 
kualitas karena pada aspek teknis produk menunjukkan 
sebagai sebuah paket pembelajaran yang sistematis, 
lengkap, memadai, dan menarik. Pada aspek kemampuan 
memotivasi, produk dinilai layak karena penggunaan 
produk tersebut dalam tahap implementasi mampu 
menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa yang lebih baik 
dalam.bidang.filsafat.pendidikan.Islam..Sedangkan.dinilai.
efektif, karena dengan menggunakan produk ini tujuan 
pembelajaran mudah dicapai, baik oleh mahasiswa yang 
belajar maupun oleh dosen yang membelajarkan.



 

4
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HASIL PENELITIAN 

DAN PEMBAHASAN

A.	 Hasil	Pengembangan	Model

Hasil pengembangan model adalah 
pengembangan paket pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam berbasis berpikir kritis 

yang diperuntukkan bagi mahasiswa FITK IAIN Mataram. 
Pengembangan dilakukan dengan mengikuti langkah-
langkah pengembangan model desain Dick and Carey yang 
dipadukan dengan model MPI (Atwi Suparman,2012). 
Pemilihan model Dick and Carey dilakukan dengan 
mempertimbangkan saran yang disampaikan oleh Borg, 
seorang ahli penelitian pendidikan, dalam Educational 
Research, menyatakan bahwa model desain instruksional 
dengan pendekatan system yang disusun oleh Dick and 
Carey, telah digunakan secara luas sebagai model penelitian 
dan pengembangan. Model yang dikembangkan Dick and 
Carey dinilai Borg sangat cocok untuk pengembangan model 
pembelajaran. karena model Dick and Carey memiliki 
langkah-kangkah yang lebih sederhana sehingga lebih 
efisein. dibandingkan. dengan. model. yang. dikembangkan.
Borg sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan paket 
pembelajaran. 

Langkah pengembangan mencakup beberapa tahap 
sebagai.berikut:.1).identifikasi.kebutuhan.instruksional.dan.
menulis tujuan instruksional umum, 2) analisis instruksional, 
3) analisis peserta didik dan konteks, 4) merumuskan tujuan 
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instruksional khusus,  5) mengembangkan instrumen 
penilaian, 6) mengembangkan strategi instruksional, 7) 
mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran yang 
sesuai, 8) merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. 

Pengembang membatasi langkah pengembangangan 
sampai pada tahap ke 8. karena  dua tahap berikutnya, yaitu 
tahap 9 dan 10 pada Dick and Cery tidak boleh dilakukan 
sendiri oleh pengembang, melainkan dilakukan oleh orang 
lain di luar diri pengembang.

Tahapan-tahapan pengembangan yang dilalui 
dalam proses pengembangan Paket Pembelajaran Filsafat 
Pendidikan. Islam. ini,. secara. umum. dapat. diklasifikasi.
menjadi tiga tahapan, yaitu: (1) Tahap	 Identifikasi 
Kebutuhan, yang dipaparkan dalam bentuk hasil analisis 
kebutuhan. meliputi:. Identifikasi. kebutuhan. instruksional.
dan menulis tujuan instruksional umum (TIU), analisis 
instruksional,.dan.identifikasi.perilaku.dan.karakteristik.awal.
peserta didik; (2) Tahap	Pengembangan, yang dipaparkan 
dalam bentuk menulis tujuan instruksional khusus, 
menyusun alat penilaian hasil belajar, menyusun strategi 
instruksional, dan mengembangkan bahan instruksional; 
serta  (3) Tahap	 evaluasi	 dan	 revisi, yang dipaparkan 
dalam bentuk uji kelayakan teoretik dan empirik. 

1.	 Hasil	Analisis	Kebutuhan

1)	 Identifikasi	Kebutuhan	Instruksional	&	Penulisan	
TIU

a.. Identifikasi.Kebutuhan.Instruksional
Kebutuhan instruksional adalah kesenjangan keadaan 

instruksional  saat ini dibandingkan dengan keadaan 
instruksional yang seharusnya. Dengan kata lain, setiap 
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keadaan yang kurang dari yang seharusnya menunjukkan 
adanya kebutuhan instruksional.  Kebutuhan instruksional 
dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam meliputi 
seluruh segmen yang dapat mengantarkan dan atau 
menfasilitasi mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis 
kebutuhan instruksional mutlak melihat keterkaitan 
beragam faktor yang menyebabkan munculnya 
permasalahan instruksional. 

Kebutuhan instruksional dalam pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam di FITK IAIN Mataram adalah 
kebutuhan menghadirkan dan atau menyediakan paket 
pembelajaran yang memadai, yang dapat dijadikan acuan 
oleh mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan fungsi 
belajar dan pembelajaran. Kebutuhan tersebut terasa 
sangat mendesak, karena tanpa kehadirannya pelaksanaan 
proses pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam tidak bisa 
maksimal, sehingga menyebabkan capaian hasil belajar 
mahasiswa selalu berada dalam kategori rendah.

Tujuan utama pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam adalah mahasiswa mampu melakukan telaah kritis-
filosofis.terhadap.beragam.objek.kajian.Filsafat.Pendidikan.
Islam. Pendekatan pembelajaran berbasis berpikir kritis 
diasumsikan menjadi salah satu model pembelajaran yang 
dinilai tepat untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan 
pembelajaran tersebut.

Pembelajaran berbasis berpikir kritis merupakan 
strategi pembelajaran yang bersandar pada observasi, 
bertanya, eksperimen, evaluasi, konklusi, internalisasi, dan 
refleksi. atau. disingkat. OBEEKIR.. Strategi. pembelajaran.
ini cocok diterapkan dalam pembelajaran Filsafat 
Pendidikan.Islam,.bukan.saja.karena.filsafat.berhubungan.
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erat dengan berpikir kritis; akan tetapi, strategi ini dapat 
mengantar mahasiswa mampu memproduksi pemikiran 
baru, tidak mengekor pada pemikiran orang lain. Strategi 
pembelajaran ini menempatkan dosen sebagai fasilator 
pembelajaran, menjauhkan dosen dari posisi dominan dan 
menciptakan dialog dan kolaborasi antar mahasiswa dan 
antara mahasiswa dengan dosen.

Mengintegrasikan aspek berpikir kritis ke dalam 
pembelajaran mutlak diperlukan untuk mewujudkan 
hasil. belajar. filsafat. pendidikan. Islam. yang. maksimal..
Penguasaan mahasiswa terhadap kemampuan berpikir kritis 
dimungkinkan terjadi apabila dosen menyiapkan fasilitas 
dan menciptakan kondisi yang memungkinkan mahasiswa 
berpikir kritis. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas 
pembelajaran berupa bahan ajar, yang dapat dimanfaatkan 
oleh mahasiswa untuk mengasah kemampuan kritisnya. 
Sedangkan kondisi yang dimaksud adalah kondisi 
pembelajaran yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk 
mengeskpresikan pemikirannya secara bebas dan terbuka 
tanpa rasa khawatir dan takut. Berpijak dari pernyataan 
di atas, maka perlu dikembangkan model pembelajaran 
berbasis berpikir kritis dalam pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam di FITK IAIN Mataram. Pengembangan 
perlu dilakukan untuk memproduksi bahan pembelajaran 
dan menciptakan proses pembelajaran bermakna, baik bagi 
dosen maupun bagi mahasiswa.

1. Kondisi Sekarang (Actual Status)

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan 
berbagai sumber (dosen, mahasiswa, dan pimpinan) tentang  
pembelajaran FPI di FITK IAIN Mataram, utamanya 
yang berhubungan dengan hasil belajar, metode belajar 
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dan pembelajaran, serta ketersediaan bahan atau sumber 
belajar, ditemukan kondisi yang tidak sesuai harapan. 

Hasil tes awal menunjukkan bahwa kompetensi 
belajar mahasiswa dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam masih sangat rendah yaitu rata-rata 6,76 atau dalam 
kategori cukup (C ). 

Rendahnya hasil belajar mahasiswa tersebut, 
setelah diteliti lebih mendalam ternyata disebabkan oleh 
beberapa faktor yang saling berhubungan satu dengan 
lain. Faktor-faktor dimaksud adalah faktor metode belajar 
dan pembelajaran serta  faktor  ketersediaan bahan belajar 
(sumber belajar). 

Mahasiswa belum memiliki metode belajar yang 
tepat dalam mempelajari Filsafat Pendidikan Islam. 
sebagian besar mahasiswa yang diwawancarai menyatakan, 
mahasiwa belajar Filsafat Pendidikan Islam dengan 
mengandalkan penjelasan dosen dalam perkuliahan. Belajar 
bagi mahasiswa merupakan menghafal catatan-catatan 
yang sempat direkam dari penjelasan dosen, belajar adalah 
mengulangi apa yang sudah dijelaskan oleh dosen. Bagi 
mahasiswa, belajar memiliki hubungan dengan ujian, belajar 
dibutuhkan bila ada ujian, dan kelulusan ujian berbanding 
searah dengan kemampuan mengungkap kembali materi 
yang sudah dijelaskan oleh dosen. Mahasiswa tidak 
memiliki keberanian untuk keluar dari apa yang sudah 
dijelaskan oleh dosen, manakala mahasiswa memberikan 
jawaban-jawaban yang berbeda dengan penjelasan dosen 
sama dengan memposisikan diri untuk tidak lulus ujian. 
Mahasiswa terjebak pada pemahaman yang keliru tentang 
belajar dan ujian. 

Sikap mahasiswa yang keliru dalam mempersepsikan 
ujian ternyata berhubungan dengan metode pembelajaran 
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dan ketersediaan sumber belajar. Dalam pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam, hubungan komunikasi dosen 
dan mahasiswa dominan berlangsung satu arah. Dari 3 
orang dosen Filsafat Pendidikan Islam yang diobservasi dan 
diwawancarai, tampak ketiga-tiganya masih menggunakan 
metode ceramah sebagai metode pembelajaran yang paling 
dominan. Penggunaan metode ceramah bukanlah sesuatu 
yang salah, akan tetapi, penggunaan metode tersebut tanpa 
dikombinasi secara imbang dengan metode lain, secara 
teoretik, berdampak buruk pada suasana pembelajaran. 

Penggunaan metode ceramah yang dominan dalam 
pembelajaran, menurut pengakuan dosen FPI, lebih 
disebabkan karena kebiasaaan yang sudah bertahun-tahun. 
Hal tersebut dilakukan, menurut mereka, adalah untuk 
menjaga jangan sampai mahasiswa menerima materi yang 
salah atau mahasiswa salah dalam memahami materi, 
sehingga perlu penjelasan yang lebih detail dari dosen. 

Kurangnya kemampuan dosen dalam menerapkan 
metode pembelajaran yang variatif  sangat berbahaya 
bagi pembelajaran, karena akan menciptakan kebosanan 
dalam belajar, serta dapat menimbulkan kekurangpuasan 
bahkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap mata kuliah itu 
sendiri. Kondisi psikologis mahasiswa yang demikian dapat 
menurunkan minat dan motivasi belajar terhadap subjek 
yang dipelajari, sehingga berakibat pada menurunnya hasil 
belajar mahasiswa pada subjek tersebut.

Ketikakpuasan mahasiswa terhadap kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam di samping disebabkan oleh metode 
pembelajaran yang kurang menarik juga disebabkan oleh 
terbatasnya sumber belajar yang dapat diakses dengan 
mudah dan murah oleh mahasiswa. Hasil observasi 
menunjukkan dari 35 orang mahasiswa, hanya terdapat 1 
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orang (2,86 %) yang memiliki satu buku referensi Filsafat 
Pendidikan Islam, sedangkan 34 orang (97,14%) lainnya 
tidak memiliki buku. Ketidakmampuan mahasiswa 
memiliki sumber belajar disebabkan tidak ada dana untuk 
membeli buku (88,24%), kesulitan mendapatkan buku di 
toko buku dan di perpustakaan (11,76%). 

Hasil observasi di perpustakaan IAIN Mataram 
menunjukkan bahwa jumlah buku Filsafat Pendidikan Islam 
yang tersedia sangat terbatas, yaitu terdapat 7 judul dengan 
jumlah total yang masih tersedia sebanyak 70 Exemplar. 
Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah 
mahasiswa yang membutuhkannya, yang mencapai 2000 
orang per tahun. Kurangnya refensi Filsafat Pendidikan 
Islam tidak hanya terjadi di perpustakaan IAIN Mataram, 
akan tetapi juga terjadi pada sejumlah tokoh buku di Kota 
Mataram. Peredaran buku Filsafat Pendidikan Islam sangat 
terbatas, baik dalam judul maupun jumlah. Satu-satunya 
toko buku yang menawarkan buku Filsafat Pendidikan 
Islam dalam jumlah yang relatif  baik adalah toko buku 
Airlangga, yang berlokasi di Gomong Mataram. Namun, 
dari sisi harga, relatif  lebih mahal sehingga mahasiswa 
jarang mampu membelinya. Keterbatasan sumber belajar 
tidak hanya dialami mahasiswa, akan tetapi dialami pula 
dosen Filsafat Pendidikan Islam. 3 orang dosen Filsafat 
Pendidikan Islam yang dimintai pendapatnya tentang 
buku-buku referensi yang digunakan dalam pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam mengaku bahwa buku-buku yang 
digunakan kebanyakan adalah buku-buku terbitan lama. 
Tampak bahwa akses dosen terhadap sumber belajar pun 
sangat kurang. 

Kondisi yang tidak diharapkan tidak hanya terjadi 
pada aspek metode belajar, metode pembelajaran, dan 
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sumber belajar. Akan tetapi, terjadi juga terjadi pada media 
pembelajaran. dari 3 orang dosen yang diobservasi dan 
diwawancarai ditemukan data yang menunjukkan bahwa 
mereka tidak memiliki media pembelajaran yang memadai. 
Bahkan, dosen tidak mendesain media tertentu sebagai 
instrument untuk pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam. 
Kondisi ini negatif  terhadap minat dan motivasi belajar 
mahasiswa.

Silabus pembelajaran tampak belum teratur, antara 
dosen yang satu dengan dosen yang lain tidak memiliki 
silabus yang sama, sehingga terkesan mereka jalan sendiri-
sendiri, kelas parallel yang diajar oleh dosen yang berbeda 
dapat menerima materi yang berbeda oleh karena tidak 
adanya koordinasi yang baik antara dosen yang satu dengan 
dosen yang lain dalam menentukan materi pembelajaran. 
Padahal, silabus pembelajaran merupakan bagian penting 
dari rancangan pembelajaran dalam suatu bidang studi 
atau mata kuliah, yang berfungsi sebagai acuan dan payung 
bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 
Silabus pembelajaran berisi beragam komponen yang 
menggambarkan apa dan bagaimana suatu mata kuliah. 
Komponen-komponen tersebut meliputi: (1) Identitas 
Mata Kuliah,(2) Deskripsi Singkat Mata Kuliah, (3) Tujuan 
Mata Kuliah, (4) Tujuan Instruksional Umum, (5) Tujuan 
Instruksional Khusus, (6) Materi Pokok, dan (7) Sumber 
Belajar. 

Hasil analisis silabus mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam menunjukkan bahwa silabus mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam yang digunakan di Fakultas Tarbiyah IAIN 
Mataram masih bergerak pada tataran telaah pemikiran 
filosof .muslim.terhadap.unsur-unsur.pendidikan.Islam,.yang.
meliputi hakikat pendidikan Islam, hakikat pendidik dalam 
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pendidikan Islam, hakikat peserta didik dalam pendidikan 
Islam, hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat kurikulum 
pendidikan Islam, hakikat metode dan media pendidikan 
Islam, serta hakikat lingkungan pendidikan Islam. Noeng 
Muhadjir memberi isitilah telaah tersebut dengan  telaah 
mikro paedagogik pendidikan Islam.

Muatan.materi.pokok.dalam.silabus.filsafat.pendidikan.
Islam.tersebut.menggiring.mata.kuliah.filsafat.pendidikan.
Islam pada wilayah telaah yang sangat sempit, paling tidak 
karena dua alasan. Pertama, pendidikan Islam mencakup 
keseluruhan aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari 
buaian sampai ke liang lahat (minal makhdi ilal lahdi). Ini 
berarti.cakupan.ruang.dan.waktu.filsafat.pendidikan.Islam.
sangat luas. Filsafat pendidikan Islam harus mengajarkan 
juga bagaimana manusia seharusnya memahami hakikat 
penciptanya, hakikat dirinya, dan hakikat di mana ia 
berada dan kemana ia akan berada selanjutnya. Kedua, 
pembelajaran. filsafat. tidak. tepat. kalau. dipahami. hanya.
sebagai. proses. transformasi. pemikiran. fiolosof . tentang.
hakikat.suatu.hal..Lebih.dari.itu,.filsafat.pendidikan.Islam.
seyogianya membelajarkan mahasiswa untuk bagaimana 
melakukan dan menemukan pemikiran-pemikiran kreatif, 
kritis, dan produktif  dalam mengatasi masalah pendidikan 
dan kehidupan keseharian mereka.

Relitas kondisi pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam di FITK IAIN Mataram dapat digambarkan secara 
lebih detail dalam rekaman hasil wawancara, observasi, 
dan survey berikut ini.

•	 Observasi
Hasil observasi terhadap media dan sumber belajar 

menunjukkan, media pembelajaran yang dominan 
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digunakan adalah papan tulis, spidol, dan microphone. 
Sedangkan sumber belajar yang dominan digunakan adalah 
buku.referensi.mata.kuliah.filsafat.pendidikan.Islam..Dosen.
tidak memiliki paket pembelajaran yang didesain secara 
khusus, melainkan hanya mengandalkan buku referensi 
Filsafat Pendidikan Islam atau buku-buku lain yang terkait. 
Berikut adalah buku-buku referensi yang digunakan oleh 
dosen dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam di 
FITK IAIN Mataram. 51

Tabel 4.1: Buku paket yang digunakan dosen

NO  JUDUL BUKU PENGARANG PENERBIT THN

1 Filsafat Pendidikan Islam, Zuhairini Bumi Aksara, Jakarta 1992

2 Filsafat Pendidikan Islam Al-Syaibany Bulan Bintang, Jakarta 1979

3 Sestem Pendidikan Islam
Muhammad 

Quthb
Al-Ma’rif, Bandung 1988

4
Ilmu, Filsafat dan Islam Tentang 

Manusia dan Agama
Sidi Gazalba Bulan Bintang, Jakarta 1978

5
Insan kamil, Konsepsi Manusia 

Menurut al-Qur’an

M.Dawam 

Rahardjo
Grafitipress, jakrta 1987

6
Filsafat Pendidikan, Sistem dan 

Metode,
Imam barnadib IKIP Yogyakarta 1985

7

 Filsafat Pendidikan dan Dasar 

Filsafat Pancasila, Usaha 

Nasional, Surabaya, 1986

Muhammad Nur 

Syam

Usaha nasional, 

Surabaya
1986

Tabel 4.1 menunjukkan sumber belajar yang dijadikan 
pegangan oleh dosen dalam membelajarkan Filsafat 
Pendidikan Islam rata-rata menunjukkan tahun penerbitan 
yang sudah lama. Pembelajaran dengan menggunakan 
buku secara langsung dapat merepotkan dosen pada 
saat berhadapan dengan mahasiswa di kelas, membuat 

51  Wawancara dengan AS (12 Januari 2012), HM (13 Januari 
2012), dan SH (13 Januari 2012).
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inefisiensi,.dan.menunjukkan.dosen.tidak.menguasai.materi.
pembelajaran. Kondisi ini bila berlangsung berulang-ulang 
akan meruntuhkan kredibilitas dosen di mata mahasiswa. 
Untuk mengetahui kebutuhan dalam bidang metode 
pembelajaran, peneliti melakukan observasi terhadap tiga 
orang dosen yaitu 2 orang dosen pada jurusan Pendidikan 
Agama Islam dan satu orang dosen pada jurusan Biologi. 
Hasil observasi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 2: Hasil Observasi terhadap Metode 
Pembelajaran Dosen

No Dosen Hasil Observasi

1 A Pelaksanaan pembelajaran pada semua tahapan (pendahuluan, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup) kurang memberi peluang 
kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir kritis. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran 
tetapi tidak memberikan waktu khusus kepada mahasiswa 
untuk mengajukan pertanyaan dan tidak memberikan 
pertanyaan awal kepada mahasiswa terkait pembelajaran yang 
dilaksanakan. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode 
yang monoton, dosen berperan sangat aktif menjelaskan 
materi pembelajaran, sedangkan mahasiswa cenderung pasif. 
Dosen tidak menyiapkan hand out untuk mahasiswa,   

2 B Pelaksanaan pembelajaran pada tahap awal (pendahuluan), 

dosen hanya mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa 

terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada 

pertemuan sebelumnya, tetapi tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat memancing kreatifitas berpikir kritis 

mahasiswa pada pelajaran yang sedang dilaksanakan. Metode 

pembelajaran yang diterapkan adalah metode ceramah. 

Kadang-kadang diselingi dengan tanya jawab. Dosen memberi 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan 

materi yang belum dipahami. Namun, pertanyaan tersebut 

dijawab langsung oleh dosen, dan hasil jawaban dosen 

dianggap sebagai hasil final. Secara umum, pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas ini dikuasai oleh dosen. 
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3 C Pelaksanaan pembelajaran lebih menarik, dosen 

mengiformasikan tujuan dan materi pembelajaran dan 

menggunakan media pembelajaran power point. Meskipun 

kelas masih didominasi dosen, namun dosen tidak hanya 

berceramah, akan akan tetapi menyajikan power point yang 

dapat membantu akses mahasiswa terhadap pembelajaran. 

meskipun demikian, pembelajaran masih berlangsung searah 

belum multi arah. Keaktifan mahasiswa masih dalam tingkatan 

sangat rendah. Dosen tidak menyediakan instrumen untuk 

mengukur partisipasi kritis mahasiswa dalam pembelajaran.

Hasil observasi menunjukkan dosen belum seutuhnya 
melaksanakan perkuliahan yang dapat membangun 
sikap kritis mahasiswa. Metode ceramah tercatat sebagai 
metode yang paling dominan digunakan dosen dalam 
perkuliahan, disusul oleh metode tanya jawab. Selama 
proses observasi berlangsung, observer tidak menemukan 
adanya penggunaan metode diskusi, presentasi, dialog, 
dan penugasan. Padahal penggunaan metode-metode 
tersebut dapat memicu terjadinya berpkiri kritis dalam diri 
mahasiswa.

•. Wawancara
Penggunaan metode ceramah menempatkan dosen 

sebagai pihak yang paling otoritatif  dalam pembelajaran, 
dosen merupakan satu-satunya sumber belajar, sedangkan 
mahasiswa diposisikan sebagai objek yang tidak memiliki 
apa yang dimiliki dosen. Penggunaan metode ceramah 
dalam pembelajaran mereduksi makna terdalam dari 
aktivitas pembelajaran yang seharusnya menempatkan 
mahasiswa sebagai sumber belajar lain di samping dosen 
sebagai sumber belajar utama. Dalam penggunaan metode 
ceramah yang berlebihan adalah mahasiswa tidak bisa 
mengembangkan ide-ide kreatif  dan kritisnya. 
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Hasil wawancara dengan dosen mengungkapkan 
bahwa penggunaan metode ceramah sudah menjadi 
kebiasaan sejak lama. Metode ceramah digunakan dosen  
karena.dinilai.lebih.mudah.dan.lebih.efisien..Sebagaimana.
dikemukakan oleh S

“metode perkuliahan yang dominan saya gunakan adalah metode 

ceramah. Metode ini mudah digunakan untuk menyampaikan 

pemikiran-pemikiran filosofis dalam bidang pendidikan Islam. 
Dengan menggunakan metode ceramah, mahasiswa diharapkan 

memahami apa yang dibelajarkan. Di samping menggunakan 

metode ceramah, saya juga menggunakan metode penugasan. 

Saya menugaskan mahasiswa untuk membaca beberapa literatur 

dan melaporkannya dalam bentuk paper”52

Penggunaan metode dan media pembelajaran menjadi 
variabel penting dalam menciptakan pembelajaran yang 
berkualitas. Abdul Fatah, Dosen Filsafat Pendidikan Islam 
pada Jurusan PAI menjelaskan bahwa oleh metode dan 
media penting maknanya  dalam menciptakan pembelajaran 
yang efektif. Secara lengkap F. mengungkapkan:

“Penggunaan metode dan media pembelajaran oleh dosen 
menentukan efektivitas pembelajaran. itu sebabnya, kalau 
mengajar saya tidak menggunakan satu metode dan satu media. 
Saya selalu berupaya menggunakan multi metode dan multi 
media. Saya selalu menggunakan metode ceramah dan tanya 
jawab dalam pembelajaran. saya juga menggunakan media 
power poin agar mahasiswa memiliki daya tarik”. Meskipun 
demikian, kendala tetap ada kendala yang saya jumpai, daya 
nalar atau analisis mahasiswa masih lemah. Hal ini tampak 
pada hasil ujian yang menunjukkan kemampuan nalar masih 
lemah”53

52  S. Wawancara , 12 Januari 2012.
53   F.,wawancara, 13 Januari 2012
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Senada dengan  F., M. juga menyatakan bahwa metode 
dan media pembelajaran memegang peranan penting 
mensukseskan hasil belajar mahasiswa. menurut Muklis, 
dosen perlu kreatif  dalam memilih metode dan media 
yang sesuai. Dan, untuk kuliah Filsafat Pendidikan Islam, 
metode yang paling sesuai menurut Muklis adalah metode 
ceramah dan penugasan. Sebagaimana diungkapkan 
mukhlis berikut ini:

“Filsafat,. termasuk.filsafat.pendidikan. Islam.adalah.mata.
kuliah. yang. berisi. konsep-konsep. pemikiran. filosofis.
dalam bidang pendidikan. Metode yang tepat untuk 
memberlajarkan. mata. kuliah. filsafat. adalah. metode.
ceramah. Karena dengan metode ini dosen mudah 
mentranformasikan. isi. pemikiran. filosofis. tersebut.. Di.
samping metode ceramah, metode penugasan juga baik 
digunakan. Mahasiswa perlu diberi tugas untuk membaca 
buku-buku referensi wajib maupun anjuran dalam mata 
kuliah ini”54

Kendala yang dihadapi oleh dosen dalam 
pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. adalah. rendahnya.
tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pelajaran. 
Mahasiswa masih lemah dalam berpikir logis, sehingga 
sangat diperlukan adanya metode-metode baru yang lebih 
tepat. dalam. membelajarkan. filsafat. pendidikan. Islam..
Sebagaimana diungkapkan Fatah:

“kendala yang saya rasakan dalam kuliah filsafat pendidikan 
Islam adalah mahasiswa masih lemah dalam berlogika, padahal 

tumpuan filsafat adalah berfikir logik. Saya sudah berupaya 
untuk mempresentasikan pembelajaran ini dengan baik, tetapi 

54   M, wawancara, 12 Febuari 2012
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tetap saja mahasiswa kita lemah dalam hal berlogika ini.  

Kehadiran metode baru menurut saya sangat penting untuk 

mengatasi masalah ini”.55

Kendala lain yang dihadapi dosen dalam pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam adalah kurang tersedianya sumber 
belajar yang betul-betul fokus pada Filsafat Pendidikan 
Islam. Sebagian dosen masih menemukan adanya tumpang 
tindih antara materi dalam  Ilmu Pendidikan Islam dengan 
materi Filsafat Pendidikan Islam dalam beberapa buku 
referensi yang beredar. Sehingga kehadiran sumber belajar 
yang fokus pada Filsafat pendidikan Islam sangat diperlukan. 
Sebagaimana diungkapkan oleh M. sebagai berikut:

“Dalam.beberapa.buku.yang. ada,. tampak.materi. filsafat.
pendidikan Islam tumpang tindih dengan Ilmu Pendidikan 
Islam. Sebagai contoh, pada mata kuliah Ilmu pendidikan 
Islam dibahas hakikat tujuan pendidikan, hakikat metode 
dan media pendidikan, hakikat kurikulum, hakikat 
pendidik dan subjel didik, hakikat evaluasi dan lingkungan 
pendidikan. Hal yang sama juga menjadi fokus pembahasan 
beberapa buku Filsafat Pendidikan Islam. Kondisi ini bisa 
sangat membingungkan. Sehingga perlu adanya ketegasan, 
mana yang menjadi lapangan Filsafat pendidikan Islam dan 
mana yang menjadi bidang ilmu pendidikan Islam”56 

Selain dua kendala tersebut, ada pula kendala berupa 
rendahnya kemampuan dosen dan mahasiswa dalam 
mengakses sumber belajar karena kurang tersedianya 
buku-buku Filsafat Pendidikan Islam di pasar buku dan 
perpustakaan IAIN Mataram. Kondisi ini perlu diatasi 
dengan menyediakan sumber belajar yang murah dan 

55   F, wawancara, 13 Januari 2012
56   M., wawancara, 12 Januari 2012.
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mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen. Sebagaimana 
diungkapkan oleh Syukri Himyun:

“Dalam bidang Filsafat Pendidikan Islam, kita masih 
merasakan kekurangan buku dan sumber belajar yang 
relevan, baik di dalam maupun di luar kampus. Kondisi 
ini harus diatasi agar dosen dan mahasiswa nyaman 
dalam proses pembelajaran. saya sangat setuju dengan 
adanya kreasi dosen yang melakukan pengembangan 
paket pembelajaran dalam bidang ini, karena dengan 
itu diharapkan bisa mengatasi masalah yang sedang kita 
hadapi”57

•. Survey
Selain melakukan observasi dan wawancara, peneliti 

juga melakukan survey untuk menggali data tentang tingkat 
kepuasan, ketertarikan, motivasi, kecepatan memahami, 
kemampuan berpikir, perkiraan hasil belajar, dan kebutuhan 
terhadap pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam.  Dengan 
kriteria  dan skor alternatif  jawaban sebagai berikut: sangat 
tinggi (4),  tinggi (3), rendah (2), sangat rendah (1). Jumlah 
responden ditetapkan secara acak sebanyak 30 orang, 
dengan sebaran yang merata pada semua kelas pada juruan 
Pendidikan Agama Islam.

Hasil survey kepuasan menunjukkan tingkat 
kepuasan mahasiswa FITK IAIN Mataram pada kuliah 
filsafat. pendidikan. Islam. berada. pada. stadium. rata-rata.
rendah dan sangat rendah. Secara umum, mahasiswa 
kurang puas dan tidak puas dengan metode, sumber belajar, 
media, interaksi pembelajaran, dan materi ajar Filsafat 
Pendidikan Islam. Mahasiswa juga kurang puas terhadap 

57  S, wawancara,12 Januari 2012.
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kecepatan pemahaman dan motivasi belajar dalam mata 
kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kepuasan rendah juga 
tampak pada kemampuan mengakses sumber-sumber 
belajar selain dosen dan pada kemandirian belajar. Survey 
tingkat kepuasan tersebut dapat digambarkan dalam tabel 
berikut. 

Tabel 4.3: Hasil Survey Tingkat Kepuasan Mahasiswa 
terhadap Kuliah FPI

Sebaliknya, tingkat kebutuhan mahasiswa terhadap 
perkuliahan. filsafat. pendidikan. Islam. yang. lebih. baik.
rata-rata tinggi. Hal ini menunjukkan pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam perlu dirubah dari pembelajaran 
yang berorientasi dosen kepada pembelajaran yang 
berorientasi mahasiswa. Mahasiswa perlu diberi ruang 
untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Adanya 
kebutuhan mahasiswa untuk memiliki pemikiran 
mendalam, terbuka, rasional, dan bebas setelah memperoleh 
kuliah Filsafat Pendidikan Islam, serta kebutuhan untuk 
memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam mata 
kuliah Filsafat Pendidikan Islam  mengisyatkan perlu 
adanya.perubahan.fondamental.dalam.perkuliahan.filsafat.
pendidikan Islam. Hasil analisis kebutuhan mahasiswa 
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dalam kuliah Filsafat Pendidikan Islam dapat dipaparkan 
sebagai berikut:

Tabel 4.4: Hasil Analisis Kebutuhan Mahasiswa terhadap 
Kuliah FPI

•. Telaah	konsep	Tujuan	Filsafat	Pendidikan	Islam
Telaah konseptual terhadap mata kuliah Filsafat 

Pendidikan Islam menghasilkan pemahaman awal terhadap 
konsep.pengertian,.tujuan,.dan.metode.pembelajaran.filsafat.
pendidikan.Islam..secara.konsep,.filsafat.pendidikan.Islam.
dipahami sebagai konsep berpikir tentang kependidikan 
yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran 
Islam,58.dapat.juga.dikatakan.sebagai.kajian.secara.filosofis.
mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan 
pendidikan yang didasarkan pada al-Qur’an dan al Hadits 
sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, sebagai 
sumber sekunder.59 

Atas dasar itu, mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata 

58. H.M.Arifin,. Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta: Bina 
Aksara,2004), p.11

59 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta: Logus 
Wacana Ilmu, 2001), p.15
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kuliah lain. Karakteristik Filsafat Pendidikan Islam adalah 
proses penyelesaian masalah belajar yang membutuhkan 
cara berpikir secara mendalam, terbuka, logis, integral, 
dan tuntas sampai ke akar-akar masalah. Dengan kata 
lain, pengkajian Filsafat Pendidikan Islam memerlukan 
kemampuan analisis, sintesis, evaluasi. 

Tujuan instruksional Filsafat Pendidikan Islam di FTIK 
IAIN Mataram, dapat dipahami pada silabus pembelajaran 
yang digunakan oleh dosen dalam pembelajaran mata 
kuliah tersebut. Dalam silabus ditegaskan bahwa tujuan 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam adalah sebagai 
berikut: 

Mahasiswa dapat memahami pengertian dan ruang 1. 
lingkup Filsafat Pendidikan Islam

Mahasiswa dapat memahami kedudukan manusia di 2. 
alam semesta

Mahasiswa dapat memahami hakikat tujuan 3. 
pendidikan

Mahasiswa dapat memahami hakikat pendidik dan 4. 
peserta didik

Mahasiswa dapat memahami hakikat metode 5. 
pendidikan Islam

Mahasiswa dapat memahami hakikat kurikulum 6. 
pendidikan Islam

Mahasiswa dapat memahami hakikat evaluasi 7. 
pendidikan Islam

Mahasiswa dapat memahami pendidikan Islam dalam 8. 
pemikiran tokoh pendidikan Islam.

Rumusan tujuan instruksional mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam tersebut tampak masih sangat dangkal 
karena hanya berkutat pada mahasiswa memahami. Tujuan 
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“memahami” menurut taxonomi Bloom adalah level 
terendah dari kognisi. Rumusan tujuan tersebut belum 
mampu menangkap makna terdalam dari keberadaan mata 
kuliah. filsafat. pendidikan. Islam. yang. ingin. membangun.
kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mengkaji 
permasalahan pendidikan Islam. 

Mengkaji tujuan yang hendak dicapai, perlu 
mempertimbangkan keterampilan berpikir mahasiswa 
menurut tingkat atau level pengetahuan mulai dari yang 
terendah sampai yang tertinggi sebagai mana dideskrepsikan 
di bawah ini.

 

Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi 

mencipta         

evaluasi            

sintesis 

Keterampilan Berpikir 

Tingkat rendah  analisis             
aplikasi            
pemahaman         

pengetahuan 

Perancang pembelajaran harus mempertimbangkan 
keterampilan berpikir mahasiswa dalam menyusun tujuan 
pembelajaran. Oleh karena itu, gambaran jelas tentang 
masing-masing tingkat keterampilan berpikir tersebut perlu 
dideskrepsi secara detail untuk menghindari kekeliruan. 
Berikut ini dideskripsikan gambaran umum masing-masing 
tingkatan pengetahuan sebagai berikut:  
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Tabel 4. 5: Taxonomi Bloom

               BLOOM TAKSONOMI

Pengetahuan

Mahasiswa yang bekerja pada tingkat ini hanya berkisar pada 

mengingat atau menghafal informasi dari yang konkrit ke informasi 

yang abstrak.  

Pemahaman 

Pada tingkat ini, mahasiswa mampu mengerti dan membuat rangkaian 

dari sesuatu yang dikomunikasikan. Artinya, mahasiswa mampu 

menerjemahkan, menginterpretasi, dan meramalkan kemungkinan 

dalam berkomunikasi.   

Aplikasi

Mahasiswa dapat menerapkan konsep yang sesuai dan abstraksi 

dari suatu masalah atau situasi sekalipun tidak diminta untuk 

melakukannya.

Analisis

Mahasiswa dapat memilah dan membagi materi ke dalam beberapa 

bagian dan mampu mendefinisikan hubungan antara bagian-bagian 

tersebut

Sintesis

Mahasiswa menciptakan produk, menggabungkan bagian-bagian dari 

pengalaman sebelumnya dengan bagian yang baru untuk menciptakan 

keseluruhan bagian.

Evaluasi

Mahasiswa memberikan keputusan terhadap nilai dari suatu 

materi pembelajaran, argumen, atau pandangan yang berkenaan 

dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan 

dihasilkan.

Kemudian dilakukan revisi khususnya dalam domain 
kognisi dengan mengubah penamaan yang semula 
menggunakan kategori kata benda menjadi kata kerja dan 
memasukan aspek creating, menciptakan, sebagai tingkat 
tertinggi dalam sistem berpikir yang harus terintegrasi 
dalam tujuan pembelajaran. Taksonomi yang baru ini 
merefleksikan. bentuk. sistem. berpikir. . yang. lebih. aktif .
dan akurat dibandingkan dengan taksonomi sebelumnya. 
Adapun perubahan yang dimaksud dapat dilihat sebagai 
berikut.60 

60  Nwlink, Bloom’s Taxonomy of  Learning Domains, 2010, hal,  
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Tabel 4.6: Perubahan Tujuan Pembelajaran

Taksonomi Bloom Revisi Anderson

Berdasarkan standar kompetensi, khususnya dalam 
hubungannya dengan keterampilan berpikir ilmiah seperti 
dijelaskan dalam Bloom dan Anderson di atas, maka tujuan 
umum dan tujuan khusus yang didesain dalam silabus 
mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam masih berada pada 
tingkat perpikir rendah atau berada pada tingkat kedua 
dalam desain Anderson. Hal ini penting untuk dipahami 
karena. pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. dilakukan.
pada tingkat pendidikan tinggi dan perlu diarahkan pada 
kemampuan dan tujuan yang lebih tinggi seperti pada 
tingkat menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 
menciptakan atau pada level penerapan, analisis, sintesis, 
dan evaluasi menurut taksonomi Bloom.

Dari sisi tujuan dan materi pembelajaran, 
pengembangan penting dilakukan untuk menghasilkan 
pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. yang. memiliki.
tujuan dan materi pokok yang lebih menyeluruh, serta 
memungkinkan terciptanya suasana dan substansi 
pembelajaran yang hidup, dimana mahasiswa diberi 

2-4 (http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html)
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kebebasan untuk melakukan telaah kritis terhadap 
pemikiran. filosof . terdahulu. dan. fenomena. aktual.
pendidikan masa kini agar mampu menawarkan solusi 
terbaik bagi pendidikan Islam masa depan.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut di atas, 
maka perlu segera dikembangkan pembelajaran baru 
Filsafat Pendidikan Islam yaitu, pembelajaran yang 
memungkinkan mahasiswa mampu memiliki kompetensi 
yang diharapkan oleh mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam itu sendiri. Pembelajaran baru dikembangkan dalam 
bentuk pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan 
model desain sistem pembelajaran sebagai berikut: 

Tabel 4.7: Model desain sistem Pembelajaran FPI

2. Kondisi yang diharapkan (Desired Status)

Kondisi yang diharapkan dalam pembelajaran FPI 
adalah terciptanya proses dan hasil pembelajaran FPI yang 
berkualitas, yang digambarkan oleh tingginya tingkat 
partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran serta 
tingginya hasil belajar yang dicapai mahasiswa. Kualitas 
proses pembelajaran akan tercipta manakala dosen 
mampu menampilkan metode dan strategi pembelajaran 
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yang tepat, menyiapkan bahan belajar yang memadai, dan 
menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kualitas 
proses pembelajaran yang memadai diharapkan mendorong 
minat dan motivasi belajar mahasiswa berpartisipasi aktif  
dalam proses pembelajaran sehingga dapat berefek pada 
peningkatan hasil belajar.  

3. Kebutuhan (Need) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kondisi riil 
dan kondisi yang diharapkan, di mana kebutuhan adalah 
hasil pengurangan dari kondisi yang diharap dengan 
kondisi saat ini (Desired status – actual status = need, maka 
kebutuhan pembelajaran adalah meningkatkan penguasaan 
kemampuan 30 orang mahasiswa dalam menguasai 
kompetensi Filsafat Pendidikan Islam melalui penyediaan 
sumber belajar yang memadai yaitu paket pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam.  

2)	 Menulis	Tujuan	Instruksional	Umum	
Dari. kegiatan. mengidentifikasi. kebutuhan.

instruksional diperoleh jawaban bahwa penyelesaian masalah 
kesenjangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang 
diharapkan adalah penyiapan paket pembelajaran untuk 
digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran 
filsafat. pendidikan. Islam. agar. tercapai. kompetensi. yang.
tidak pernah dipelajari atau belum dilakukan dengan baik 
oleh mahasiswa dan dosen.  

Kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa 
dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam adalah 
mahasiswa memiliki kemampuan menelaah hakikat dan 
permasalahan.pendidikan.Islam.secara.filosofis..Ini.berarti,.
mahasiswa harus memiliki dan menggunakan kemampuan 
berpikir yang mendalam, sistematis, dan universal dalam 
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melakukan pengkajian subjek matter pendidikan Islam. 
Kemampuan tersebut menjadi kompetensi yang sangat 
penting bagi mahasiswa, bukan saja untuk sukses dalam 
mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, tetapi juga untuk 
suskes dalam mata kuliah dan bidang kehidupan lainnya. 
Kemampuan mengkaji substansi dan permasalahan 
pendidikan. Islam. secara. filosofis. akan. tampak. pada. cara.
(proses) mahasiswa belajar dan pada hasil (produk). 

Hasil analisis data tentang proses dan hasil belajar 
mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam menunjukkan bahwa, 
mahasiswa pada umumnya belum mampu mencapai 
tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini. Hal tersebut 
terbukti bahwa, proses belajar yang dilakukan mahasiswa 
masih berbentuk belajar pasif  dan belum berbentuk belajar 
aktif. Pada proses belajar pasif, mahasiswa mengandalkan 
informasi yang diperoleh dari dosen dan tidak terdorong 
untuk mencari sendiri sumber-sumber belajar yang 
tersedia di luar dosen. Tidak hanya itu, mahasiswa pada 
umumnya belajar hanya pada saat bersama dosennya saja 
dan jarang mengulangi pelajarannya ketika sudah tidak 
berada bersama dosen. Kondisi belajar yang demikian, 
tentu saja, tidak akan mampu mencetak mahasiswa yang 
memiliki. kemampuan. berpikir. filosofis,. yang. sangat.
mempersyaratkan adanya keseriusan dalam memikirkan 
“sesuatu” yang sedang menjadi subjek yang dipikirkan. 

Proses belajar mahasiswa juga masih bersifat 
individualistik, belum tampak adanya pembelajaran 
bersama, yang mengandalkan kolaborasi dan dialog. 
Padahal pola pembelajaran berbasis kolaborasi dan dialog 
sangat penting bagi mahasiswa dalam mendalami suatu 
persoalan. Karena dalam dialog, sebuah persoalan dapat 
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dilihat dari berbagai perspektif, sehingga kebenaran yang 
diperoleh paling tidak sudah divalidasi oleh sejawat.

Dari aspek hasil belajar, mahasiswa belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan dalam aspek-aspek 
spesifik. pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam,. seperti.
kemampaun menyelesaikan permasalahan pendidikan yang 
membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, semisal analisis, 
sintesis, dan evaluasi. Sebaliknya, mereka baru memiliki 
kemampuan menjawab permasalahan-permasalahan 
sederhana yang berhubungan dengan pengetahuan, artinya 
kemampuan mereka masih dalam tahap kognitif  tingkat 
rendah. 

Pada aspek sikap dan keterampilan, diperoleh data 
yang menunjukkan bahwa, mahasiswa masih sangat lemah 
dalam hal sikap kebersamaan dan kerjasama atas dasar 
kemanusiaan. Sebaliknya, mahasiswa justru banyak yang 
menonjolkan sikap-sikap primordial dengan mengandalkan 
kesatuan asal usul daerah dan organisasi sebagai basis 
kuat interaksi sosial di kampus. Kondisi tersebut, tentu, 
sangat kontradiktif  dengan semangat pembelajaran 
filsafat. pendidikan. Islam. yang. mengedepankan. kesatuan.
kemanusiaan (universalitas) sebagai basis komunikasi 
pendidikan.

Mahasiswa perlu diselamatkan segera dari cara-
cara berpikir dan bersikap rendah kepada berpikir dan 
bersikap tingkat tinggi. Mahasiswa perlu dibekali dengan 
kemampuan analisis, sintesis dan evaluasi yang memadai 
secara kognitif, dan perlu memiliki kecakapan sosial, kerja 
sama, kejujuran, dan keterbukaan secara afektif. 

Berdasarkan gambaran kompetensi yang diharapkan 
akan dimiliki mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah 
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Filsafat Pendidikan Islam, maka dapat dirumuskan beberapa 
TIU.mata.kuliah.filsafat.pendidikan.Islam.sebagai.berikut.

TABEL	4.	8:		Rumusan	Tujuan	Instruksional	Umum

No TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

I
Mahasiswa akan dapat Menganalisis konsep, posisi, ruang lingkup, kegunaan, dan 

metode Filsafat Pendidikan Islam

II
Mahasiswa akan dapat Menganalisis konsep  Manusia, Tuhan, dan Alam, serta 

Implikasinya untuk Pendidikan

III Mahasiswa akan dapat Menganalisis Pendidikan Islam sebagai Sistem

IV
Mahasiswa akan dapat Menganalisis Problematika dan Reformulasi Pendidikan 

Islam

Tabel 4.6 menunjukkan terdapat 4 (empat) tujuan 
instruksional. umum. pembelajaran. filsafat. pendidikan.
Islam. Tujuan Instruksional umum I difokuskan pada 
aspek penguasaan mahasiswa pada dimensi mengenal 
dan.menganalisis.filsafat.pendidikan.Islam.sebagai.sebuah.
disiplin ilmu. Olah karena itu, dalam TIU ini yang dihajatkan 
adalah mahasiswa akan mampu menganalisis hal-hal yang 
terkait. dengan. konsep. filsafat. pendidikan. Islam. serta.
posisi, ruang lingkup, kegunaan, dan metode pembelajaran 
filsafat. pendidikan. Islam.. Tujuan. instruksional. umum. II.
lebih menggambarkan penguasaan mahasiswa terhadap 
aspek makro paedagogik pendidikan Islam. pada bagian 
ini mahasiswa diharapkan akan mampu menguasai dan 
menganalisis konsep-konsep dasar tentang manusia, tuhan, 
dan alam, serta implikasi-implikasinya bagi pendidikan. 
Penguasaan ketiga konsep tersebut sangat penting dimiliki 
mahasiswa mengingat pendidikan yang diselenggarakan 
harus mengacu kepada konsep-konsep tersebut.

Dengan bermodalkan pemahaman dan analisis yang 
mendalam terhadap TIU I dan II, mahasiswa diharapkan 
akan mampu merumuskan konsep-konsep dasar tentang 
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hakikat pendidikan Islam sebagai sebuah system (TIU 
III). Sedangkan pada TIU Iv, mahasiswa diarahkan untuk 
memiliki kemampuan analisis untuk mencermati secara 
kritis problematika pendidikan Islam masa kini serta mampu 
menawarkan jalan keluar yang baik bagi penyelesaian 
masalah pendidikan di masa depan.

2	 Analisis	Instruksional
Analisis instruksional adalah proses menjabarkan 

kompetensi umum menjadi subkompetensi, kompetensi 
dasar, atau kompetensi khusus yang disusun secara 
logis dan sistematik. Hasil analisis instruksional adalah 
peta subkompentensi yang menunjukkan susunan 
subkompetensi yang paling dasar sampai kompetensi yang 
paling tinggi (Tujuan Instruksional Umum). 

Gambar 4.1: Analisis Instruksional 1.
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Keterangan:
Mengidentifikasi.makna.filsafat.secara.bahasa1. 
Mengidentifikasi.makna.filsafat.secara.istilah2. 
Menjelaskan.hakikat.filsafat3. 
Mengidentifikasi.makna.pendidikan.secara.bahasa4. 
Mengidentifikasi.makna.pendidikan.secara.istilah5. 
Mendefinisikan.hakikat.pendidikan6. 
Mengidentifikasi.makna.Islam.secara.bahasa7. 
mengidentifikasi.makna.Islam.secara.istilah8. 
Menjelaskan hakikat makna Islam9. 
Merumuskan.konsep.filsafat.pendidikan10. 
merumuskan konsep pendidikan Islam11. 
Merumuskan.hakikat.konsep.filsafat.pendidikan.Islam12. 
Mengidentifikasi.kegunaan.teoretis.filsafat.pendidikan.Islam13. 
Menjelaskan.kegunaan.teoretis.filsafat.Pendidikan.Islam14. 
Mengidentifikasi.kegunaan.praktis.filsafat.pendidikan.Islam15. 
Menjelaskan.kegunaan.praktis.filsafat.pendidikan.Islam.16. 
Membedakan kegunaan teoretis dan praktis Filsafat Pendidikan Islam17. 
Merumuskan.kegunaan.filsafat.pendidikan.Islam18. 
Mengidentifikasi.ayat.al-Qur’an.yang.menjelaskan.lingkup.mikro.FPI.19. 
Mengidentifikasi. Hadits. Rasulullah. yang. menjelaskan. lingkup. mikro.20. 
FPI.
Mengidentifikasi.lingkup.mikro.FPI.dari.para.pemikir.Islam.terdahulu.21. 
Mengidentifikasi. lingkup. mikro. FPI. dari. para. pemikir. Islam.22. 
kontemporer.
Merumuskan ruang lingkup mikro Filsafat Pendidikan Islam.23. 
Mengidentifikasi.ayat.al-Qur’an.yang.menjelaskan.lingkup.makro.FPI.24. 
Mengidentifikasi. Hadits. Rasulullah. yang. menjelaskan. lingkup. makro.25. 
FPI.
Mengidentifikasi.lingkup.makro.FPI.dari.para.pemikir.Islam.terdahulu.26. 
Mengidentifikasi. lingkup. makro. FPI. dari. para. pemikir. Islam.27. 
kontemporer.
Merumuskan ruang lingkup makro Filsafat Pendidikan Islam.28. 
Membedakan ruang lingkup mikro dan makro Filsafat Pendidikan 29. 
Islam.
Merumuskan hakikat  ruang lingkup Filsafat Pendidikan Islam30. 
Mengidentifikasi.metode.kajian.FPI.dari.ayat-ayat.suci.al-Qur’an.31. 
Mengidentifikasi.metode.kajian.FPI.dari.Hadits-hadits.Rasulullah.32. 
Mengidentifikasi.metode.kajian.FPI.dari.pendapat.para.pemikir. Islam.33. 
terdahulu.
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Mengidentifikasi.metode.kajian.FPI.dari.pendapat.para.pemikir. Islam.34. 
kontemporer.
Merumuskan hakikat metode kajian Filsafat Pendidikan Islam.35. 
Dengan Menggunakan Paket, mahasiswa akan dapat merumuskan 36. 
konsep, kegunaan, ruang lingkup, dan metode kajian Filsafat Pendidikan 
Islam, dengan baik

Gambar 4.2: Analisis Instruksional II
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33. Jika belajar menggunakan paket, mahasiswa akan 

mampu merumuskan Implikasi konsep manusia, Tuhan, dan 

alam bagi pendidikan Islam dengan baik. 

Entry Behavior Line

Keterangan:

Mengidentifikasi.ayat-ayat.al-Qur’an.yang.membahas.proses.penciptaan.1. 
manusia.
Menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang membahas proses penciptaan 2. 
manusia.
Menjelaskan proses penciptaan manusia menurut al-Qur’an.3. 
Merumuskan implikasi  paedagogis proses penciptaan manusia menurut 4. 
al-Qur’an 
Mengidentifikasi. ayat-ayat. al-Qur’an. yang. membahas. tugas. hidup.5. 
manusia di Bumi
Menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tugas hidup manusia 6. 
di Bumi.
Menjelaskan tugas manusia sebagai hamba Allah (Abdullah) di Bumi7. 



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   113

Menjelaskan tugas manusia sebagai Pengganti Allah (Khalifatullah) di 8. 
Bumi
Menemukan titik beda dan titik temu tugas hidup manusia sebagai 9. 
hamba dan khalifah.
Menguraikan Implikasi tugas hidup manusia sebagai Abdullah bagi 10. 
pendidikan Islam.
Menguraikan implikasi tugas hidup manusia sebagai khalifatullah bagi 11. 
Pendidikan Islam.
Merumuskan implikasi  tugas hidup manusia dalam perspektif  al-Qur’an 12. 
bagi Pendidikan Islam.
Mengidentifikasi. ayat-ayat. al-Qur’an. yang. membahas. dimensi.13. 
kemanusiaan manusia.
Menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang membahas dimensi kemanusiaan 14. 
manusia.
Menguraikan dimensi individualitas manusia menurut al-Qur’an.15. 
Menguraikan dimensi sosialitas manusia menurut al-Qur’an.16. 
Membedakan dimensi  individualitas dan sosialitas manusia menurut al-17. 
Qur’an.
Merumuskan implikasi paedagogis dimensi individualitas dan sosialitas 18. 
manusia.
Menguraikan dimensi jasmaniah dan rohaniah manusia menurut al-19. 
Qur’an.
Membedakan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah manusia menurut al-20. 
Qur’an.
Merumuskan implikasi paedagogis dimensi jasmaniah dan rohaniah 21. 
manusia menurut al-Qur’an.
Mengidentifikasi. ayat-ayat. al-Qur’an. yang. membahas. aspek.22. 
kebertuhanan dan moralitas manusia
Menjelaskan dimensi kebertuhanan dan moralitas manusia menurut al-23. 
Qur’an.
Merumuskan implikasi paedagogis dimensi Kebertuhanan dan moralitas 24. 
manusia.
Mengidentifikasi. ayat. al-Qur’an. yang. membahas. dimensi. manusia.25. 
sebagai makhluk yang menyejarah.
Menjelaskan dimensi manusia sebagai makhluk yang menyejarah.26. 
Merumuskan implikasi paedagogis dari dimensi kesejarahan manusia.27. 
Menjelaskan dimensi-dimensi kemanusiaan manusia menurut al-Qur’an 28. 
dan Implikasinya bagi pendidikan Islam.
Mengidentifikasi. ayat-ayat. al-Qur’an. yang. membahas. tentang. hakikat.29. 
Tuhan dan alam semesta
Menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang membahas hakikat Tuhan dan 30. 
alam semesta.
Menjelaskan konsep hakikat Tuhan dan alam semesta menurut al-31. 
Qur’an.
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Merumuskan Implikasi hakikat Tuhan dan alam bagi Pendidikan 32. 
Islam.
Mahasiswa akan mampu merumuskan Implikasi konsep manusia, 33. 
Tuhan, dan alam bagi pendidikan Islam dengan baik.

Gambar 4.3: Analisis Instruksional III
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26. Jika Belajar menggunakan Paket,Mahasiswa akan mampu 

merumuskan Pendidikan Islam sebagai sebuah Sistem dengan Baik 

Entry Behavior Line

Keterangan:

Mengidentifikasi.hakikat.tujuan.pendidikan.dari.ayat.al-Qur’an.1. 
Mengidentifikasi.hakikat.tujuan.pendidikan.dari.hadits.Rasulullah.2. 
Mengidentifikasi. hakikat. tujuan. pendidikan. dari. pemikir-pemikir.3. 
muslim.
Mengidentifikasi. hakikat. tujuan. pendidikan. dari. pemikir-pemikir.4. 
Barat.
Merumuskan hakikat tujuan pendidikan Islam.5. 
Mengidentifikasi..hakikat.metode.pendidikan.dari.ayat.al-Qur’an.6. 
Mengidentifikasi.hakikat..metode.pendidikan.dari.hadits.Rasulullah.7. 
Mengidentifikasi. hakikat. metode. pendidikan. dari. pemikir-pemikir.8. 
muslim
Mengidentifikasi. hakikat. metode. pendidikan. dari. pemikir-pemikir.9. 
Barat.
Merumuskan hakikat metode pendidikan Islam.10. 
Mengidentifikasi.hakikat.kurikulum.pendidikan.dari.ayat.al-Qur’an.11. 
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Mengidentifikasi.hakikat.kurikulum.pendidikan.dari.ayat.al-Qur’an.12. 
Mengidentifikasi. hakikat. kurikulum. pendidikan. dari. pemikir-pemikir.13. 
muslim.
Mengidentifikasi. hakikat. kurikulum. pendidikan. dari. pemikir-pemikir.14. 
Barat.
Merumuskan hakikat kurikulum pendidikan Islam.15. 
Mengidentifikasi.hakikat.pendidik.dan.subjek.didik.dari.ayat.al-Qur’an.16. 
Mengidentifikasi. hakikat. pendidik. dan. subjek. didik. dari. hadits.17. 
Rasulullah.
Mengidentifasi hakikat pendidik dan subjek didik dari pemikir-pemikir 18. 
Muslim.
Mengidentifikasi.hakikat.pendidik.dan.subjek.didik.dari.pemikir-pemikir.19. 
Barat.
Merumuskan hakikat pendidik dan subjek didik pendidikan Islam.20. 
Mengidentifikasi.hakikat.lingkungan.pendidikan.dari.ayat.al-Qur’an.21. 
Mengidentifikasi.hakikat.lingkungan.pendidikan.dari.hadits.Rasulullah.22. 
Mengidentifikasi.hakikat.lingkungan.pendidikan.dari.pemikir-pemikiran.23. 
Muslim.

Gambar	4.4:	Analisis	Intruksional	Paket	Pembelajaran	IV
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Keterangan:

Mengidentifikasi.permasalahan.tujuan.pendidikan.Islam1. 

Mengidentifikasi.permasalahan.kurikulum.pendidikan.Islam.2. 

Mengidentifikasi.permasalahan.metode.pendidikan.Islam.3. 

Mengidentifikasi.permasalahan.pendidik.pendidikan.Islam.4. 

Mengidentifikasi.permasalahan.subjek.didik.pendidikan.Islam5. 

Mengidentifikasi.permasalahan.lingkungan.pendidikan.Islam.6. 

Mengidentifikasi.permasalahan.mikro.pendidikan.Islam7. 

Mengidentifikasi.permasalahan.interrelasi.dan.interkoneksi.pendidikan.8. 
Islam dengan ekonomi islam

Mengidentifikasi.permasalahan.interrelasi.dan.interkoneksi.pendidikan.9. 
Islam dengan politik Islam

Mengidentifikasi.permasalahan.interrelasi.dan.interkoneksi.pendidikan.10. 
Islam dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Mengidentifikasi. permasalahan. . interrelasi. dan. interkoksi. pendidikan.11. 
Islam dengan sosial budaya Islam.

Mengidentifikasi.permasalahan.makro.pendidikan.Islam.12. 

Mengidentifikasi. langkah-langkah. pemecahan. masalah. pendidikan.13. 
Islam.

Membandingkan alternative pemecahan masalah pendidikan Islam.14. 

Merumuskan alternatif  pemecahan masalah pendidikan Islam.15. 

Melakukan ujicoba pemecahan masalah pendidikan Islam 16. 

Mengevaluasi efektivitas ujicoba pemecahan masalah pendidikan Islam17. 

Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah pendidikan Islam.18. 

Dengan menggunakan paket pembelajaran, mahasiswa akan mampu 19. 
merumuskan problematika dan reformulasi pendidikan Islam dengan 
baik.

3.	 Analisis	Peserta	didik	dan	Konteks	
Setelah melakukan analisis tujuan pembelajaran, 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis karakteristik 
peserta didik yang akan belajar dan konteks pembelajaran. 
Analisis peserta didik dan konteks dapat dilakukan secara 
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bersamaan. Analisis terhadap karakteristik peserta didik 
diarahkan pada gaya belajar dan sikapnya terhadap 
pembelajaran, sehingga dapat dirancang dan ditentukan 
strategi pembelajaran yang tepat.

Tuntutan agar peserta didik tampil sebagai pribadi yang 
kritis, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sosial, 
menuntut diadakanya reorientasi pendekatan pembelajaran, 
dari pendekatan pembelajaran konvensional ke pendekatan 
pembelajaran berbasis berpikir kritis. Pendekatan 
pembelajaran berbasis berpikir kritis menempatkan 
peserta didik sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam 
belajar. Pada pendekatan pembelajaran ini, peserta didik 
dituntut untuk berpartisipasi aktif  dalam merencanakan, 
melaksanakan, serta mengevaluasi pelaksanaan dan hasil 
belajarnya. Posisi pembelajar (dosen) hanyalah sebagai 
fasilitator yang menciptakan pra kondisi dan kondisi 
kondusif  untuk terciptanya proses belajar peserta didik 
yang aktif, kreatif, kritis, dan  menyenangkan.

Mengingat output FITK dipersiapkan untuk menjadi 
tenaga pendidik (guru) baik pada level pendidikan dasar (SD/
MI) maupun pada lembaga pendidikan menengah (SMP/
MTs dan SMU/MA), serta dapat pula melanjutkan kepada 
pendidikan yang lebih tinggi (S2 dan S3), maka pendekatan 
proses pembelajaran yang digunakan tidak hanya terbatas 
pada pembelajaran berbasis kelas, akan tetapi digunakan 
juga proses pembelajaran berbasis non kelas dalam bentuk 
yang sangat bervariasi, seperti: Praktek Kerja Lapangan 
(PKL), Kuliah Kerja Partisipatif  (KKP), observasi berbasis 
laboraturium alam dan sosial, serta penugasan-penugasan 
perkuliahan secara individual dan kelompok yang harus 
diselesaikan di luar kelas untuk dipertanggung jawabkan di 
dalam kelas. 
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Pendekatan pembelajaran yang demikian mendorong 
terciptanya iklim pembelajaran yang terbuka, dimana: (1) 
dosen bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik; 
(2) peserta didik dapat belajar dimana saja dan kapan saja; (3) 
peserta didik terbiasa menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya 
tanpa harus senantiasa menunggu arahan dari dosen; (4) 
peserta didik dimungkinkan mampu menyelasaikan tugas-
tugas belajarnya sampai tuntas; (5) peserta didik tumbuh 
menjadi pribadi-pribadi yang aktif, kreatif, dan kritis.

Untuk menciptakan proses dan hasil belajar yang 
optimal sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut, 
diperlukan paket pembelajaran yang didesain dan dikemas 
berbasis berpikir kritis, sehingga memungkinkan peserta 
didik dapat belajar dengan mengembangkan potensi kritis-
kreatif  yang dimilikinya dalam suatu komunitas yang 
berkembang semakin heterogen. 

4.	 Menulis	Tujuan	Instruksional	Khusus	(TIK)
Setelah. melakukan. identifikasi. kebutuhan.

instruksional dan menulis  tujuan instruksional umum, 
melakukan. analisis. instruksional. dan. mengidentifikasi.
perilaku khusus peserta didik dan koteks, maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan proses menjabarkan prilaku 
umum menjadi prilaku khusus yang tersusun secara logis 
dan sistematis. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi. perilaku-perilaku. khusus. yang. dapat.
menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. 
Dari susunan tersebut jelas kedudukan perilaku khusus 
yang dilakukan lebih dahulu dari perilaku yang lain. 
Penulisan tujuan instruksional khusus adalah sebuah 
prosedur yang digunakan untuk menentukan keterampilan 
dan pengetahuan relevan yang diperlukan oleh peserta 



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   119

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran umum. Analisis 
tujuan instruksional umum ke dalam perilaku-perilaku 
khusus dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

TABEL	4.9	:Kesesuaian	TIU	dan	TIK.

No. TIU Tujuan Instruksional Khusus

I

Mahasiswa akan dapat 

Menganalisis konsep, posisi,  

kegunaan, ruang lingkup, dan 

metode Filsafat Pendidikan 

Islam

Merumuskan Pengertian Filsafat Pendidikan Islam 1. 

Merumuskan Kegunaan Filsafat Pendidikan Islam2. 

Merumuskan Ruang lingkup Filsafat Pendidikan 3. 

Islam

Merumuskan Metode pengembangan Filsafat 4. 

Pendidikan Islam

II

Mahasiswa akan dapat Men-

ganalisis konsep  Manusia, 

Tuhan, dan Alam, serta Imp-

likasinya untuk Pendidikan

Menguraikan proses penciptaan manusia menurut 1. 

al-Qur’an dan merumuskan implikasinya bagi 

pendidikan.

Membedakan hakikat manusia sebagai  hamba dan 2. 

Khalifah Tuhan, serta merumuskan implikasinya bagi 

pendidikan.

Membandingkan beberapa pandangan tentang 3. 

hakikat manusia dan merumuskan implikasinya bagi 

pendidikan.

Merumuskan hakikat Tuhan  dan alam menurut 4. 

al-Qur’an dan merumuskan implikasinya bagi 

pendidikan

III

Mahasiswa akan dapat 

Menganalisis Pendidikan 

Islam sebagai Sistem

Menguraikan hakikat Tujuan Pendidikan Islam 1. 

Menguraikan hakikat Metode Pendidikan Islam. 2. 

Menjelaskan hakikat Kurikulum Pendidikan Islam. 3. 

Merumuskan konsep hakikat Pendidikan dan Subjek 4. 

Didik dalam Pendidikan Islam. 

Menguraikan hakikat Lingkungan Pendidikan Islam.5. 

IV 

Mahasiswa akan dapat 

Menganalisis Problematika 

dan Reformulasi Pendidikan 

Islam

Merumuskan problematika Pendidikan Islam 1. 

(Kesenjangan Idealitas vs Realitas dan Misorientasi)

Merumuskan langkah-langkah reformulasi 2. 

Pendidikan Islam (Reformulasi Nalar dan Reorientasi 

Aksi)

Tabel 4.9 menunjukkan hasil analisis instruksional 
terhadap tujuan instruksional umum. Untuk mewujudkan 
tujuan instruksional umum yang telah dirumuskan 
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terdapat beberapa tujuan antara atau perilaku antara yang 
disebut tujuan khusus yang perlu dilewati atau dikuasai 
oleh mahasiswa. Dalam tabel tersebut di atas tampak 
bahwa untuk mewujudkan TIU I terdapat 5 TIK, untuk 
mewajudkan TIU II terdapat 4 TIK, untuk mewajudkan TIU 
III terdapat 5 TIK, dan terdapat 2 TIK untuk mewujudkan 
TIU Iv.  berikut akan digambarkan kesesuaian Tujuan 
Instruksional Khusus (TIK) dengan unjuk kerja.

TABEL	4.10:	Kesesuaian	TIK	dengan	Unjuk	Kerja

LANGKAH-LANGKAH KESESUAIAN TIK DAN UNJUK KERJA

Tujuan Instruksional 

Umum I

Catatan: KN = Kondisi yang disoroti, PR = Perilaku 

diidentifikasi, KR = Kriteria yang ditunjukkan

TIK · 

Peserta didik akan 1. 

mampu merumuskan 

konsep Filsafat 

Pendidikan Islam

Diberikan materi konsep Filsafat Pendidikan Islam, kemu-

dian diberi pertanyaan mengenai konsep Filsafat Pendidi-

kan Islam (KN), peserta didik membaca, menganalisis, dan 

mensintesis konsep Filsafat Pendidikan Islam yang terdapat 

dalam paket pembelajaran (PR), peserta didik merumuskan 

pendapatnya mengenai konsep Filsafat Pendidikan Islam.

Peserta didik akan 2. 

mampu merumuskan 

kegunaan  Filsafat 

Pendidikan Islam

Diberikan materi kegunaan Filsafat Pendidikan Islam untuk 

dibaca dan dianalisis,  kemudian diberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai ruang lingkup Filsafat Pendidikan 

Islam (KN), peserta didik menyimak dan mendiskusikan 

ruang lingkup Filsafat Pendidikan Islam yang terdapat da-

lam paket pembelajaran (PR), peserta didik mempresenta-

sikan pendapatnya mengenai kegunaan Filsafat Pendidikan 

Islam(KR).

Peserta didik akan 3. 

mampu merumuskan 

ruang lingkup Filsafat 

Pendidikan  Islam

Diberikan materi mengenai ruang lingkup  Filsafat Pendidi-

kan Islam (KN), peserta didik menelaah dan mendiskusikan 

materi mengenai metode-metode pengembangan Filsafat 

Pendidikan islam yang terdapat dalam paket pembelajaran 

(PR),  peserta didik mengemukakan pendapatnya menge-

nai ruang lingkup Filsafat Pendidikan Islam (KR)
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Peserta didik merumus-4. 

kan  metode kajian Filsa-

fat Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai metode-metode kajian Filsafat 

Pendidikan Islam, diberikan pertanyaan-pertanyaan men-

genai manfaat Filsafat Pendidikan Islam (KN), peserta didik 

mengkaji manfaat Filsafat Pendidikan Islam yang terdapat 

dalam paket pembelajaran (PR), peserta didik menyatakan 

pendapat mengenai metode kajian Filsafat Pendidikan Is-

lam (KR)

Tujuan Instruksional 

Umum II

Catatan: KN = Kondisi yang disoroti, PR = Perilaku 

didentifikasi, KR = Kriteria yang ditunjukkan

Tujuan Instruksional Khusus

Peserta didik akan 1. 

mampu merumuskan 

implikasi hakikat Tuhan 

bagi Pendidikan Islam 

Diberikan materi mengenai hakikat Tuhan dan Implikas-

inya bagi Pendidikan Islam, serta diberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai hakikat hakikat Tuhan dan Implikas-

inya bagi Pendidikamn Islam (KN), peserta didik membaca, 

menganalisis, dan mendiskusikan materi mengenai hakikat 

Tuhan dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam yang terdap-

at dalam paket pembelajaran (PR), peserta didik  membuat 

rumusan dalam bentuk kesimpulan dan atau keputusan-

keputusan mengenai hakikat Tuhan dan Implikasinya bagi 

Pendidikan Islam (KR)

Peserta didik didik 2. 

akan mampu 

merumuskan implikasi 

hakikat manusia bagi 

Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat manusia dan Imp-

likasinya bagi Pendidikan Islam, serta diberikan pertan-

yaan-pertanyaan mengenai hakikat hakikat manusia dan 

Implikasinya bagi Pendidikamn Islam (KN), peserta didik 

membaca, menganalisis, dan mendiskusikan materi men-

genai hakikat manusia dan Implikasinya bagi Pendidikan 

Islam yang terdapat dalam paket pembelajaran (PR), pe-

serta didik  membuat rumusan dalam bentuk kesimpulan 

dan atau keputusan-keputusan mengenai hakikat manusia 

dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam (KR)
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Peserta didik akan 3. 

mampu merumuskan 

implikasi hakikat alam 

bagi Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat alam dan Implikas-

inya bagi Pendidikan Islam, serta diberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai hakikat hakikat alam dan Implikas-

inya bagi Pendidikamn Islam (KN), peserta didik membaca, 

menganalisis, dan mendiskusikan materi mengenai hakikat 

alam dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam yang terdapat 

dalam paket pembelajaran (PR), peserta didik  membuat 

rumusan dalam bentuk kesimpulan dan atau keputusan-

keputusan mengenai hakikat alam dan Implikasinya bagi 

Pendidikan Islam (KR)

Peserta didik akan 4. 

mampu merumuskan 

hakikat pengetahuan 

dan implikasinya bagi 

Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat pengetahuan dan Imp-

likasinya bagi Pendidikan Islam, serta diberikan pertan-

yaan-pertanyaan mengenai hakikat hakikat pengetahuan 

dan Implikasinya bagi Pendidikamn Islam (KN), peserta 

didik membaca, menganalisis, dan mendiskusikan materi 

mengenai hakikat pengetahuan dan Implikasinya bagi 

Pendidikan Islam yang terdapat dalam paket pembelajaran 

(PR), peserta didik  membuat rumusan dalam bentuk kes-

impulan dan atau keputusan-keputusan mengenai hakikat 

pengetahuan dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam (KR)

Tujuan Instruksional 

Umum  III

Catatan:KN = Kondisi yang disoroti,PR = Perilaku 

didentifikasi,KR = Kriteria yang ditunjukkan

Tujuan Instruksional Khusus
Peserta didik akan mampu 1. 

merumuskan hakikat 

tujuan  Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat tujuan Pendidikan 

Islam, serta diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hakikat tujuan pendidikan Islam(KN), peserta didik mem-

baca, menganalisis, dan mendiskusikan materi mengenai 

hakikat tujuan Pendidikan Islam yang terdapat dalam pa-

ket pembelajaran (PR), peserta didik  membuat rumusan 

dalam bentuk kesimpulan dan atau keputusan-keputusan 

mengenai hakikat tujuan Pendidikan Islam (KR)
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Peserta didik akan 2. 

mampu merumuskan 

hakikat metode 

Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat metode Pendidikan 

Islam, serta diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hakikat metode pendidikan Islam(KN), peserta didik mem-

baca, menganalisis, dan mendiskusikan materi mengenai 

hakikat metode Pendidikan Islam yang terdapat dalam 

paket pembelajaran (PR), peserta didik  membuat rumusan 

dalam bentuk kesimpulan dan atau keputusan-keputusan 

mengenai hakikat metode Pendidikan Islam (KR)

Peserta didik akan 3. 

mampu merumuskan 

hakikat kurikulum 

Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat kurikulum Pendidikan 

Islam, serta diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hakikat kurikulum pendidikan Islam(KN), peserta didik 

membaca, menganalisis, dan mendiskusikan materi men-

genai hakikat kurikulum Pendidikan Islam yang terdapat 

dalam paket pembelajaran (PR), peserta didik  membuat 

rumusan dalam bentuk kesimpulan dan atau keputusan-

keputusan mengenai hakikat kurikulum Pendidikan Islam 

(KR).

Peserta didik akan 4. 

mampu merumuskan 

hakikat pendidikan 

dalam Pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat pendidik dalam Pen-

didikan Islam, serta diberikan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hakikat pendidik dalam pendidikan Islam(KN), 

peserta didik membaca, menganalisis, dan mendiskusikan 

materi mengenai hakikat pendidik dalam Pendidikan Islam 

yang terdapat dalam paket pembelajaran (PR), peserta 

didik  membuat rumusan dalam bentuk kesimpulan dan 

atau keputusan-keputusan mengenai hakikat pendidik da-

lam Pendidikan Islam (KR)

Peserta didik akan 5. 

mampu merumuskan 

hakikat peserta didik 

dalam pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat peserta didik dalam 

Pendidikan Islam, serta diberikan pertanyaan-pertan-

yaan mengenai hakikat peserta didik dalam pendidikan 

Islam(KN), peserta didik membaca, menganalisis, dan 

mendiskusikan materi mengenai hakikat peserta didik da-

lam Pendidikan Islam yang terdapat dalam paket pembela-

jaran (PR), peserta didik  membuat rumusan dalam bentuk 

kesimpulan dan atau keputusan-keputusan mengenai 

hakikat peserta didik dalam Pendidikan Islam (KR)
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Peserta didik akan 6. 

mampu merumuskan 

hakikat lingkungan 

pendidikan dalam 

pendidikan Islam

Diberikan materi mengenai hakikat lingkungan pendidi-

kan dalam Pendidikan Islam, serta diberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai hakikat lingkungan pendidikan 

Islam(KN), peserta didik membaca, menganalisis, dan 

mendiskusikan materi mengenai hakikat lingkungan Pen-

didikan Islam yang terdapat dalam paket pembelajaran 

(PR), peserta didik  membuat rumusan dalam bentuk kes-

impulan dan atau keputusan-keputusan mengenai hakikat 

lingkungan Pendidikan Islam (KR)

Tujuan Instruksional 

Umum IV

Catatan:KN = Kondisi yang disoroti,PR = Perilaku 

diidentifikasi,KR = Kriteria yang ditunjukkan

Tujuan Instruksional Khsusus

Peserta didik akan 1. 

mampu menganalisis 

masalah Pendidikan 

Islam

Diberikan materi mengenai permasalahan Pendidikan Is-

lam, diberikan contoh-contoh  serta diberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai permasalahan pendidikan Islam(KN), 

peserta didik membaca, menganalisis, dan mendiskusikan 

materi mengenai permasalahan Pendidikan Islam yang 

terdapat dalam paket pembelajaran (PR), peserta didik  

membuat rumusan dalam bentuk kesimpulan dan atau 

keputusan-keputusan mengenai permasalahan Pendidikan 

Islam (KR)

Peserta didik akan 2. 

mampu memecahkan 

masalah Pendidikan 

Islam

Diberikan materi mengenai pemecahan masalahan Pen-

didikan Islam, diberikan contoh-contoh serta pertanyaan-

pertanyaan mengenai pemecahan masalah pendidikan 

Islam(KN), Pendidikan Islam yang terdapat dalam paket 

pembelajaran (PR), peserta didik  membuat rumusan da-

lam bentuk kesimpulan mengenai pemecahan masalah 

Pendidikan Islam (KR).

5.	 Mengembangkan	Instrumen	Evaluasi	
Evaluasi pembelajaran tidak hanya berupa evaluasi 

hasil belajar, akan tetapi juga evaluasi proses belajar. 
Sehingga hasil belajar Filsafat Pendidikan Islam adalah 
sinergi antara hasil penilaian proses dan penilaian hasil. 
Atas dasar paradigma penilaian yang demikian, maka 
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instrument evaluasi pembelajaran mencakup instrumen 
evaluasi proses dan evaluasi hasil.

Dalam melakukan evaluasi proses, instrumen evaluasi 
yang digunakan adalah lembar observasi yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik 
pada saat proses pembelajaran berlangsung, terutama 
saat proses kerja kelompok, diskusi/dialog kelas, proses 
presentasi, dan proses tanya jawab yang berlangsung dalam 
pembelajaran di kelas.

Instrumen observasi mengukur kemampuan 
kritis peserta didik dalam aspek: keterampilan bertanya 
dan mengemukakan pendapat, kemampuan mencari 
informasi/bukti yang mendukung fakta yang dikemukakan, 
kemampuan beradu pendapat secara logis dan tidak 
emosional, kemampuan mengenali adanya lebih dari satu 
jawaban atau penjelasan, kemampuan membandingkan 
jawaban yang beragam dan menentukan mana yang 
terbaik, kemampuan mengevaluasi apa yang dikatakan 
orang lain, kemampuan menanyakan pertanyaan dan 
berani berspekulasi untuk mencipatakan ide dan informasi 
baru. Instrumen evaluasi proses pembelajaran berupa 
lembar observasi, tampak dalam tabel berikut:

Tabel 4.11.  Instrumen Evaluasi Proses

No Aspek
Kriteria

SB B K SK

1 Keterampilan bertanya dan mengemukakan pendapat

2
Kemampuan mencari informasi/bukti yang mendukung 

fakta yang dikemukakan

3
Kemampuan beradu pendapat secara logis dan tidak 

emosional

4
Kemampuan mengenali adanya lebih dari satu jawaban 

atau penjelasan
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5
Kemampuan membandingkan jawaban yang beragam 

dan menentukan mana yang terbaik

6
Kemampuan mengevaluasi apa yang dikatakan orang 

lain

7

Kemampuan menanyakan pertanyaan dan berani 

berspekulasi untuk mencipatakan ide  dan informasi 

baru

Sedangkan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa 
dikembangkan instrument test yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan kritis peserta didik dalam mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Instrumen tes 
dibuat berdasarkan tujuan dan materi pembelajaran yang 
dipelajari mahasiswa. Semua pertanyaan yang diajukan 
untuk menguji penguasan materi bacaan didesain dalam 
bentuk essay yang diangkat dari bahan bacaan. Artinya jika 
mahasiswa tidak membaca bahan yang diberikan, maka 
proses mengkonstruksi ide tidak akan sejalan dengan 
isi bacaan. Berdasarkan analisis tujuan instruksional 
umum dan tujuan instruksional khusus, maka dirumusan 
instrument tes sebagai berikut.

TABEL 4.12: RUMUSAN TUJUAN DAN EvALUASI

No RUMUSAN TUJUAN EVALUASI

I

Setelah selesai pembelajaran, 

mahasiswa diharapkan akan dapat:

Merumuskan Pengertian Filsafat 1. 

Pendidikan Islam 

Merumuskan Kegunaan Filsafat 2. 

Pendidikan Islam

Merumuskan Ruang Lingkup Filsafat 3. 

Pendidikan Islam

Merumuskan metode 4. 

pengembangan Filsafat Pendidikan 

Islam

Jelaskan pengertian Filsafat Pendidikan 1. 

Islam 

Jelaskan ruang lingkup Filsafat Pendidi-2. 

kan Islam!

Kemukakan beberapa kegunaan Filsafat 3. 

Pendidikan Islam!

Uraikan beberapa metode 4. 

pengembangan Filsafat Pendidikan 

Islam!
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II

Setelah selesai pembelajaran, 

mahasiswa diharapkan akan dapat:

Merumuskan proses penciptaan 1. 

manusia menurut al-Qur’an dan 

implikasinya bagi pendidikan.

Merumuskan hakikat manusia 2. 

sebagai  hamba Tuhan dan Khalifah 

Tuhan, serta implikasinya bagi 

pendidikan.

Merumuskan beberapa pandangan 3. 

tentang dimensi kemanusiaan 

manusia dan implikasinya bagi 

pendidikan.

Merumuskan hakikat Tuhan  dan 4. 

alam menurut al-Qur’an dan 

implikasinya bagi pendidikan

Jelaskan proses penciptaan manusia 1. 

menurut al-Qur’an, dan kemukakan 

implikasi proses penciptaan tersebut 

bagi pendidikan!

Menurut al-Qur’an, manusia merupakan 2. 

hamba dan khalifah Tuhan, jelaskan 

apa yang dimaksud dengan manusia 

sebagai  hamba dan Khalifah Tuhan, dan 

uraikan pula implikasi kehambaan dan 

kekholifahan tersebut bagi pendidikan!

Manusia merupakan makhluk 3. 

multidimensi, kemukakan dimensi-

dimensi kemanusiaan manusia tersebut 

dan jelaskan implikasinya masing-

masing bagi pendidikan! 

Hakikat Tuhan  dan alam menurut 4. 

al-Qur’an dan implikasinya bagi 

pendidikan

III

Setelah selesai pembelajaran, 

mahasiswa diharapkan akan dapat:

Menguraikan hakikat Tujuan 1. 

Pendidikan Islam.

Menguraikan hakikat Metode 2. 

Pendidikan Islam. 

Menjelaskan hakikat Kurikulum 3. 

Pendidikan Islam. 

Merumuskan konsep hakikat 5. 

Pendidikan dan Subjek Didik 

dalam Pendidikan Islam. 

Menguraikan hakikat Lingkungan 6. 

Pendidikan Islam.

Tujuan adalah sesuatu yang dituju. 1. 

Jelaskan dengan argumentasi yang 

logis disertai dalil naqli tentang hakikat 

tujuan pendidikan Islam !

Bagaimana hakikat Metode 2. 

Pendidikan Islam? apakah ia berbeda 

dengan metode pendidikan lainnya? 

Kemukakan argumentasi saudara!

Sebagian ahli berkata, kurikulum 3. 

adalah materi pembelajaran, sebagian 

lain menyatakan system pembelajaran. 

Menurut Anda sebenarnya apa hakikat 

kurikulum dalam pendidikan Islam..?

4.    Bagaimana hakikat pendidik dan subjek 

didik pendidikan Islam? kemukakan 

jawaban saudara!

5. Bagaimana hakikat lingkungan 

pendidikan Islam ? kemukakan 

jawaban saudara dengan argumentasi 

yang logis!
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IV

Setelah selesai pembelajaran, 

mahasiswa diharapkan akan dapat:

1.      Merumuskan problematika 

Pendidikan Islam (Kesenjangan 

Idealitas vs Realitas dan Misori-

entasi)

2.      Merumuskan Reformulasi 

Pendidikan Islam (Reformulasi 

Nalar dan Reorientasi Aksi)

1.    Al-Qur’an menggambarkan umat Islam 

sebagai umat terbaik, tapi kenapa da-

lam kenyataan banyak umat Islam yang 

melarat dan terbelakang? Kemukakan 

jawaban saudara dengan argumentasi 

yang cukup !

2.    Al-Qur’an menyatakan “Bumi ini diwar-

iskan kepada orang-orang sholih”. Apa 

yang dimaksud dengan orang-orang 

sholih dalam ayat tersebut? Mengapa 

kekayaan di laut dan di darat banyak 

dikuasai oleh orang-orang yang menu-

rut kebanyakan muslim tidak termasuk 

orang sholih? Kemukakan jawaban 

saudara disertai argumentasi yang 

logis!

3.  Bagaimana pendapat Anda tentang 

adanya dikotomi ilmu umum dan ilmu 

agama sehingga berimplikasi lahirnya 

sekolah umum dan sekolah agama? 

Jelaskan pendapat Anda dengan ar-

gumentasi yang logis dan bukti-bukti 

yang cukup!

4.  Umat dan pendidikan Islam sudah lama 

terpuruk, jelaskan pendapat Anda ten-

tang langkah-langkah strategis yang 

perlu dilakukan segera agar umat dan 

pendidikan Islam bisa diselamatkan 

dan kembali berjasa menguasai dunia 

sebagaimana zaman dahulu!

6.	 Mengembangkan	Strategi	Instruksional	
Langkah selanjutnya adalah mengembangkan 

strategi instuksional atau langkah-langkah pembelajaran. 
Strategi instruksional dikembangkan untuk memudahkan 
pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 
Strategi instruksional merujuk pada kegiatan pembelajaran 
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yang mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian, 
dan kegiatan penutup. 

Strategi instruksional Filsafat Pendidikan Islam 
dalam penelitian ini dikembangkan dengan berpedoman 
pada 5 (lima) komponen utama pengembangan strategi 
instruksional, sebagaimana yang disarankan Atwi Suparman, 
yang mencakup: (1) urutan kegiatan instruksional, (2) 
Garis besar isi/materi, (3) metode instruksional, (4) 
media dan alat instruksional, dan (5) waktu. Penyusunan 
strategi instruksional didasarkan atas tujuan instruksional 
khusus yang hendak dicapai, waktu, dan fasilitas. Atas 
dasar pertimbangan tersebut dikembangkan strategi 
instruksional Filsafat Pendidikan Islam. 61

7.	 Mengembangkan	Bahan	Instruksional.
a. Memilih Bahan Instruksional

Mengembangkan produk instruksional diawali 
dengan memilih bahan instruksional melalui penetapan 
pokok dan sub pokok bahasan. Menentukan pokok dan 
sub pokok bahasan mengacu pada  rumusan tujuan 
instruksional serta instrumen penilaian pembelajaran. 

Tabel 4.13: Pokok bahasan dan sub pokok bahasan

No. POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
1 Pengertian dan Ruang 

Lingkup Filsafat Pendidikan 

Islam

1.1 Pengertian Filsafat Pendidikan Islam 

1.2 Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan Islam

1.3 Kegunaan Filsafat Pendidikan Islam

1.4 Metode pengembangan Filsafat Pendidikan 

Islam

61  Strategi Instruksional terlampir.
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2 Hakikat Manusia, Tuhan, dan 

Alam, serta Implikasinya un-

tuk Pendidikan

Proses penciptaan manusia menurut al-1.1. 

Qur’an dan implikasinya bagi pendidikan.

Hakikat manusia sebagai  hamba Tuhan 1.2. 

dan Khalifah Tuhan, serta implikasinya bagi 

pendidikan.

Beberapa Pandangan tentang hakikat 1.3. 

manusia dan implikasinya bagi pendidikan.

Hakikat Tuhan  dan alam menurut al-Qur’an 1.4. 

dan implikasinya bagi pendidikan

3 Hakikat Pendidikan Islam 

sebagai Sistem

Hakikat Tujuan Pendidikan Islam 1.1. 

Hakikat Metode Pendidikan Islam. 1.2. 

Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam. 1.3. 

Hakikat Pendidikan dan Subjek Didik dalam 1.4. 

Pendidikan Islam.

Hakikat Lingkungan Pendidikan Islam 1.5. 

4 Problematika dan Reformulasi 

Pendidikan Islam

Problematika Pendidikan Islam 3. 

Kesenjangan Idealitas wahyu vs Realitas 3.5.3. 

umat

Misorientasi Pendidikan Islam3.5.4. 

Reformulasi Pendidikan Islam 3.3. 

Reformulasi Nalar3.3.3. 

Reorientasi Aksi3.3.4. 

Produk instruksional yang dikembangkan 
disesuaikan dengan bentuk kegiatan instruksional. 
Suparman,62 menjelaskan terdapat tiga bentuk kegiatan 
instruksional, yang kemudian melahirkan tiga bentuk 
paket pembelajaran. Pertama, pengajar sebagai fasilitator 
dan  peserta didik belajar mandiri dengan menggunakan 
bahan pembelajaran mandiri yang didesain secara khusus. 
Kedua,  pengajar sebagai penyaji bahan pembelajaran yang 
dipilihnya dengan menggunakan bahan pembelajaran 
kompilasi. Ketiga,  pengajar sebagai fasilitator dan atau 
penyaji bahan pembelajaran dengan menggunakan dua 

62  Atwi Suparman, Loc.cit. p. 283
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bentuk bahan pembelajaran, yaitu bahan pembelajaran 
mandiri dan bahan kompilasi.

Pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. pada. FITK.
terdiri atas dua kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka dan 
pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, maka bentuk 
bahan pembelajaran yang tepat adalah kombinasi bahan 
pembelajaran tatap muka dan mandiri. Tulang punggung  
pembelajaran tatap muka bersumber pada paket 
pembelajaran kompilasi dan pengajar. Keduanya saling isi 
mengisi, apa yang tidak ada pada paket pembelajaran dapat 
disempurnakan oleh pengajar. Sedangkan tulang punggung 
paket pembelajaran mandiri adalah  bahan belajar (learning 
materials) yang akan digunakan peserta didik dan bahan 
pedoman bagi tutor.

Berdasarkan. karakteristik. kuliah. filsafat. pendidikan.
Islam pada program S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Mataram, maka pengembangan paket pembelajaran 
ini diarahkan untuk menghasilkan paket pembelajaran 
yang. memiliki. karakteristik. spesifik. sebagai. berikut:. (1).
bahan belajar (learning materials) bagi mahasiswa, yang di 
dalamnya  diintegrasikan pedoman belajar dan penilaian 
mandiri hasil belajar bagi mahasiswa. (2)  pedoman bagi 
pengajar (tutor, dosen), yang disusun sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi tutor, yaitu menfasilitasi mahasiswa 
agar dapat belajar dengan baik. Dalam pedoman pengajar 
atau tutor ini diintegrasikan desain pembelajaran berbasis 
berpikir kritis, yang merupakan karakteristik khusus paket 
pengembangan ini. 

b. Produksi Bahan Instruksional

Pembuatan bahan pembelajaran dilakukan setelah 
mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder 
untuk penyusunan bahan pembelajaran. Dalam menyusun 
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uraian materi pembelajaran, peneliti selalu memperhatikan 
dengan teliti pokok bahasan dan sub pokok bahasan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketelitian sangat 
diprioritaskan dalam penyusunan materi mengingat materi 
akan diperuntukkan sebagai bahan belajar bagi mahasiswa 
dan bahan pembelajaran bagi dosen. Bagi mahasiswa, 
bahan tersebut didesain untuk dapat digunakan sebagai 
sumber belajar di mana saja dan kapan saja, dengan dan 
tanpa dosen. 

Mengingat peruntukkannya yang sangat penting, 
maka bahan pembelajaran didesain selengkap mungkin 
sehingga mahasiswa dapat menggunakan secara tepat, 
mahasiswa memahami tujuan yang ingin dicapai dalam 
pembelajaran, dan dapat mengukur sendiri ketercapaian 
hasil belajar mereka. Untuk itu, paket pembelajaran 
dilengkapi dengan berbabagai komponen pelengkap yang 
diperlukan. komponen-komponen pelengkap dalam paket 
pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, komponen keranga isi pembelajaran; 
komponen ini menggambarkan isi pembelajaran yang 
terdapat dalam satu unit pokok bahasan dan diletakkan 
pada bagian paling awal dari masing-masing pokok 
bahasan. Tujuan dihadirkankan komponen ini adalah untuk 
memberikan gambaran awal kepada pengguna tentang isi 
keseluruhan pokok bahasan. 

Kedua, komponen Pendahuluan; komponen ini 
dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada penggguna 
paket pembelajaran tentang bagaiman cara menggunakan 
paket pembelajaran secara efektif. 

Ketiga, komponen prosedur pembelajaran, komponen 
ini dihadirkan dengan maksud agar pengguna dapat 
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memahami cara efektif  pembelajaran berbasis berpikir 
kritis dengan menggunakan paket yang dikembangkan.

Keempat, komponen media pembelajaran. komponen 
sengaja dihadirkan dengan tujuan agar pengguna dapat 
menyediakan media-media yang dibutuhkan sebelum 
pembelajaran berlangsung agar pembelajaran berlangsung 
efektif .dan.efisien.

Kelima, komponen Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. komponen ini dihadirkan untuk membantu 
dosen dalam merencanakan pembelajaran terkait dengan 
masing-masing topik yang akan dibahas. dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran ini terdapat beberapa komponen 
penting seperti tujuan khusus pembelajaran, indikator, 
waktu, materi pokok, kelengkapan bahan perkuliahan, dan 
langkah-langkah pembelajaran.

komponen tujuan instruksional khusus; komponen 
ini dihadirkan dengan maksud agar pengguna paket 
pembelajaran memahami sejumlah tujuan yang diharapkan 
akan dicapai oleh pengguna setelah selesai mengkaji 
masing-masing sub pokok bahasan yang terdapat dalam 
masing-masing pokok bahasan. 

Keenam, uraian materi pembelajaran. Komponen ini 
merupakan komponen utama paket pembelajaran karena 
merupakan uraian materi yang akan dibelajarkan kepada 
pengguna paket pembelajaran. Uraian paket pembelajaran 
disusun secara sistematis dengan mengacu kepada rumusan 
tujuan instruksional khusus pembelajaran.

Ketujuh, rangkuman. Komponen ini berisi ringkasan 
atau intisari dari keseluruhan isi uraian materi pembelajaran. 
Tujuan dihadirkannya komponen ini agar pengguna yang 
tidak memiliki waktu membaca semua uraian materi dapat 
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membaca ringkasan yang mengandung pokok-pokok 
pikiran utama dari materi.

Kedelapan, komponen soal latihan. komponen soal 
latihan adalah komponen yang sengaja dihadirkan untuk 
mahasiswa agar mereka dapat mengasah kepekaan kritisnya 
berbasis materi yang disediakan.

Kesembilan, komponen tes formatis. Komponen ini 
berisi sejumlah pertanyaan yang diarahkan untuk menggali 
kemampuan kritis pengguna dalam memahami uraian isi 
bahasan. Tes formatif  diberikan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan terbuka untuk memberi keleluasaan pengguna 
memberikan jawaban sesuai dengan pandangan mereka. 

Kesepuluh,  komponen kunci jawaban. Komponen 
ini memuat jawaban-jawaban sementara dari soal latihan. 
Komponen ini sengaja dihadirkan untuk menjadi bahan 
perbandingan bagi pengguna dalam menjawab soal-soal 
latihan. Jawaban yang ada pada kunci jawaban bukan 
merupakan. jawaban. final,. tapi. sekedar. pembanding. bagi.
pengguna dalam memberikan penilaian kemampuannya 
menjawab soal.

Kesebelas, balikan. Balikan berisi petunjuk dalam 
memberikan penilaian terhadap kemampuan menjawab 
soal latihan. Komponen ini dihadirkan untuk memberikan 
arahan bagi pengguna tentang cara menilai sendiri 
kemampuan menjawab soal-soal latihan yang ada. Balikan 
penting maknanya karena akan menjadi rekomendesai 
bagi pengguna dalam meneruskan atau tidak meneruskan 
pembacaan pada uraian berikutnya. 

Keduabelas, sumber rujukan. Sumber rujukan memuat 
sejumlah referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan 
paket pembelajaran. Komponen ini dihadirkan agar untuk 
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membantu pengguna  dalam menelusuri sumber-sumber 
asli penulisan paket pembelajaran.

c. Produksi Pedoman Pembelajaran (Panduan Dosen)

Pedoman pembelajaran berisi petunjuk yang harus 
dipedomani oleh dosen dalam memanfaatkan paket 
pembelajaran sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa. 
Panduan dosen sengaja dihadirkan agar dosen yang 
menggunakan paket pembelajaran dapat menggunakan 
paket pembelajaran secara tepat. Penggunaan paket 
pembelajaran yang tepat dapat menjamin pelaksanaan 
proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang 
direncanakan sehingga hasil belajar mahasiswa pun bisa 
tercapai secara maksimal. 

Panduan dosen memuat beberapa komponen sebagai 
berikut. Pertama,  identitas mata kuliah, yaitu gambaran 
tentang apa dan bagaimana mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam. Kedua, rasionel. Komponen ini berisi tentang tujuan 
dari adanya buku panduan dosen dan memuat sistematika 
bahan pembelajaran. Ketiga, penjelasan kerangka isi 
pembelajaran. Komponen ini menjelaskan tentang pokok-
pokok bahasan yang ada dalam paket pembelajaran dan 
uraiannya. Tujuan dihadirkannya komponen ini adalah 
untuk memberikan gambaran umum kepada dosen tentang 
kerangka isi pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam. 

Keempat, kerangka pembelajaran. Komponen ini berisi 
penjelasan tentang tujuan umum pembelajaran, pokok 
bahasan dan sub pokok bahasan, serta jadwal. komponen 
ini dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran 
kepada pengguna tentang tujuan umum pembelajaran, 
pokok dan sub pokok bahasan serta bagaimana pokok 
bahasan didistribusikan dalam jadwal pembelajaran dalam 
pertemuan-pertemuan. 
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Kelima, strategi pembelajaran. Komponen ini berisi 
tentang bagaimana paket pembelajaran dibelajarkan 
kepada mahasiswa. Oleh karena itu, pada komponen ini 
diuraikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh dosen pada pra 
kegiatan pembelajaran, pada saat kegiatan pembelajaran, 
dan pada saat kegiatan penutup pembelajaran. Strategi 
pembelajaran menjadi sangat penting maknanya, karena 
pada komponen inilah karateristik model pembelajaran 
berbasis berpikir kritis itu dapat memainkan peranannya 
dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan islam.

Keenam, deskripsi pertemuan pembelajaran. 
Komponen ini memuat rencana pendistribusian matari 
pembelajaran dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran. 
komponen ini penting maknanya untuk memberikan 
gambaran kepada pengguna tentang bagaimana 
mendestribusikan seluruh materi pembelajaran pada 
pertemuan-pertemuan pembelajaran selama satu semester. 
Karena tuntutan pertemuan dalam satu semester adalah 16 
kali pertemuan, maka materi pembelajaran didistribusikan 
ke dalam 16 kali pertemuan pembelajaran.

d. Produksi pedoman belajar (Panduan mahasiswa)

Panduan umum berisi kerangka isi pembelajaran 
dan konsep-konsep inti pokok bahasan 1, pokok bahasan 
2, pokok bahasan 3, dan pokok bahasan 4. Panduan umum 
penting maknanya untuk menjadi acuan bagi pengguna 
paket pembelajaran, agar mereka dapat menggunakan 
paket. pembelajaran. secara. efektif . dan. efisien.. Panduan.
umum diperuntukkan secara khusus kepada pembaca 
umum, termasuk mahasiswa.

Paket pembelajaran yang dikembangkan 
mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis terutama 
pada aspek perumusan tujuan pembelajaran, metode, dan 
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langkah-langkah pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 
Proses pengintegrasian dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: Pertama, pola pengintegrasian berpikir kritis dalam 
merumuskan tujuan instruksional dilakukan dengan cara 
merumuskan tujuan instruksional dengan menggunakan 
kata kerja operasional yang menggambarkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir analisis, 
sintesis, dan evaluasi (Bloom) atau berpikir analisis, evaluasi, 
dan menciptakan (Anderson). Kedua, pola pengintegrasian 
berpikir kritis dalam metode dan langkah-langkah 
pembelajaran dilakukan dengan menetapkan metode 
dan langkah-langkah pembelajaran yang memungkinkan 
terciptanya proses pembelajaran yang mampu membawa 
mahasiswa ke alam berpikir rasional, mendalam, terbuka, 
dan disiplin. 

Ketiga, pola pengintegrasian berpikir kritis dalam 
evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara menetapkan 
kriteria kemampuan berpikir kritis untuk dijadikan sebagai 
instrumen penilaian proses pembelajaran. Penilaian 
proses dititik beratkan kepada penilaian kemampuan 
mahasiswa memprensentasikan kemampuan berpikir 
rasional, mendalam, terbuka, dan disiplin dalam proses 
pembeajaran yang sedang berlangsung. Selain pada evaluasi 
proses, pengintegrasian berpikir kritis juga dilakukan pada 
evaluasi hasil belajar. Pola pengintegrasian dilakukan 
dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan evaluasi 
yang mengugah kemampuan analisis, sintesis, evaluasi, dan 
mencipta mahasiswa. Hasil evaluasi ditetapkan berdasarkan 
capaian mahasiswa dalam mempresentasikan kemampuan 
berpikir analisis, sintesis, evaluasi atau mencipta.

8.	 Evaluasi	dan	Revisi	Model
Setelah draft produk (draf	 model	 1) selesai 

dibuat, maka draf  tersebut didiskusikan dengan teman 
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sejawat (dosen IAIN Mataram dan sejawat di program 
S3 Teknologi Pendidikan UNJ) dan promotor. Materi 
yang dididiskusikan adalah menyangkut kelayakan paket 
pembelajaran dilihat pada berbagai aspek, seperti aspek 
isi, aspek desain pembelajaran, dan aspek penampilan. 
Setelah melalui beberapa kali diskusi, teman sejawat dan 
promoter menyimpulkan bahwa produk yang dihasilkan, 
secara keseluruhan, sudah layak untuk diteruskan pada 
tahap evaluasi.

Proses evaluasi terhadap produk dilakukan melalui 
dua tahap, yaitu tahap evaluasi ahli dan tahap evaluasi 
lapangan. Pada tahap evaluasi ahli, produk pengembangan 
dinilai kelayakannya oleh ahli isi, ahli desain, ahli bahasa, 
dan. ahli. grafik..Masukan.dari. para. ahli. dijadikan. sebagai.
bahan untuk memperbaiki atau merevisi produk.

Tahap kedua dari evaluasi dan revisi produk adalah 
evaluasi lapangan yang dilakukan melalui uji coba satu-satu, 
uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Masukan 
dari  uji coba lapangan digunakan sebagai bahan revisi 
produk.untuk.menghasilkan.produk.final..Proses.evaluasi.
dan revisi dapat dipaparkan sebagai berikut.

a. Evaluasi dan Revisi Pakar

Model draf  2 merupakan model yang disusun 
berdasarkan hasil revisi model draf  1. Revisi disusun 
berdasarkan hasil uji pakar materi, pakar desain 
pembelajaran, dan pakar bahasa.  Catatan-catatan revisi pakar 
dapat dijelaskan sebagai berikut.Pakar materi memberikan 
masukan yang dibutuhkan dalam memperbaiki materi 
modul pembelajaran. Beberapa catatan yang menjadi 
fokus perbaikan dari pakar materi dapat diuraikan sebagai 
berikut.
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Tabel 4.14: Hasil Revisi Pakar Materi

No Model Draf 1 Model Draf 2

1
Modul yang dikembangkan 

dengan lima pokok bahasan

Direvisi menjadi empat pokok bahasan dengan 

meniadakan pokok bahasan keempat

2

Paket 1 yang dikembangkan den-

gan empat pokok bahasan

Direvisi menjadi dua pokok bahasan dengan 

cara mengintegrasikan pokok bahasan 1 dan 

2 dan pokok bahasan 3 dan 4 masing-masing 

menjadi 1 pokok bahasa.

3

Paket 2 yang dikembangkan men-

jadi 3 pokok yaitu hakikat Manusia, 

Tuhan, dan Alam.

Direvisi menjadi empat pokok bahasan 

dengan cara mengembangkan pokok bahasan 

pertama menjadi 3 pokok bahasan, sedangkan 

pokok bahasan Tuhan dan Alam diintegrasikan 

menjadi satu pokok bahasan.

4

Pokok Bahasan paket 2 yang 

semula hanya berbicara tentang 

hakikat Manusia, Tuhan, dan Alam 

dalam perspektif Islam.

Direvisi menjadi hakikat manusia, Tuhan, dan 

alam dalam perspektif Islam dan Implikasinya 

bagi pendidikan.

5

Paket 3 yang semula berjudul 

Hakikat Unsur-Unsur Pendidikan 

Islam

Direvisi menjadi Pendidikan Islam sebagai 

sebuah sistem.

6

Urutan uraian materi dalam paket 

3 yang dikembang menjadi lima 

pokok bahasan

Direvisi menjadi tiga pokok bahasan dengan 

cara mengintegrasikan pokok bahasan 1 dan 2 

menjadi pokok bahasan 1, serta pokok bahasan 

4 dan 5 menjadi pokok bahasan 3.

Pakar desain pembelajaran memberikan masukan 
bagi penyempurnaan produk dari sisi desain pembelajaran. 
Catatan masukan dari pakar desain pembelajaran dapat 
diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.15: Hasil Revisi Pakar Desain

No Model Draf 1 Model Draf 2

1
Modul yang dikembangkan dengan 

10 unsur

Direvisi menjadi 12 unsur dengan 

menambahkan unsur  kerangka pembelajaran 

dan kunci jawaban.
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2
Unsur pertama dalam paket berupa 

petunjuk penggunaan paket
Direvisi menjadi pendahuluan.

3

Unsur langkah-langkah pembelajaran 

yang semula berdiri sendiri pada 

masing-masing paket

Direvisi dengan cara diintegrasikan 

menjadi bagian dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran

4

Rumusan Tujuan Khusus pembelajaran 

yang dikembangkan belum tampak 

kondisi dan degre

Direvisi dengan menampilkan unsur kondisi 

dan degre.

5

Rangkuman yang semula masih 

tampak menggunakan ungkapan 

yang panjang

Direvisi dengan menggunakan redaksi 

ungkapan  yang lebih singkat.

6
Posisi huruf yang terlalu dekat dengan 

kotak
Direvisi menjadi berjarak dengan kotak.

Ahli bahasa diminta untuk mencermati dan 
memberikan masukan pada aspek ketepatan penggunaan 
bahasa pada paket pembelajaran, seperti ketepatan penulisan 
huruf  besar dan huruf  kecil, ketepatan penulisan tanda 
baca, ketepatan penulisan awalan dan akhiran, ketepatan 
cara mengutip, dan aspek kemudahan bahasa yang 
digunakan untuk dipahami oleh pengguna paket.  Berikut 
beberapa masukan dari ahli bahasa untuk penyempurnaan 
paket pembelajaran.

Tabel 4.16: Hasil Revisi Pakar Bahasa

No Model draf 1 Model Draf 2

1
Ketidak-konsistensian penggunaan 

Istilah pembelajar dan mahasiswa 

Direvisi dengan menggunakan isiti-

lah  mahasiswa.

2
Ketidak konsistensian penggunaan 

istilah pembelajar dan dosen 

Direvisi dengan menggunakan isit-

lah dosen.

3
Sampul paket pembelajaran tidak 

ada gambar dan atau foto.

Direvisi dengan memasukkan gam-

bar dan foto.

4

Sampul panduan dosen dan 

mahasiswa tidak dilengkapi gambar 

dan foto

Direvisi dengan memasukkan gambar 

dan foto.



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   141

b. Evaluasi dan Revisi Lapangan

Evaluasi dan revisi lapangan adalah proses evaluasi 
dan revisi yang dilakukan melalui uji coba pada level calon 
pengguna produk. Evaluasi ini dilakukan secara perorangan, 
kelompok kecil, dan kelompok besar. Tujuan evaluasi ini 
adalah mencari masukan guna dijadikan sebagai bahan 
revisi untuk menghasilkan produk akhir (model	final).

1) Uji Coba Perorangan

Uji coba perorangan dilakukan pada 5orang mahasiswa 
FITK IAIN Mataram yang memperogramkan mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam. Peserta uji coba ditetapkan 5 
orang mahasiswa kelas A  semester Iv  Jurusan Pendidikan 
Agama Islam (PAI) dengan kriteria 2 orang mahasiswa 
yang memiliki indeks prestasi paling tinggi di kelas itu, 1 
orang yang memiliki indeks prestasi sedang, dan 2 orang 
yang memiliki indeks prestasi paling rendah.

Dalam uji coba perorangan, kelima orang mahasiswa 
tersebut diinstruksikan untuk belajar dengan menggunakan 
produk yang sudah dikembangkan. Mereka membaca, 
menganalisis, dan mensintesis bahan instruksional yang ada 
dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk penggunaan. 
Mahasiswa juga diinstruksikan untuk menemukan dan 
mengemukakan kekurangan, kesulitan, dan hambatan-
hambatan yang dirasakannya selama menggunakan bahan 
instruksional. Catatan yang merupakan masukan hasil uji 
coba perorangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

Tabel 4.17: Revisi Uji Coba Perorangan

No Model Draf 2 Keterangan

1
Kesalahan penulisan pada paket 1 hal.21 alinea 

kedua, tertulis micro, seharusnya mikro

Sudah direvisi
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2

Kesalahan penulisan kata pada paket 1 hal. 

17, alinea pertama baris keempat. tertulis 

pendididikan, seharusnya pendidikan

Sudah direvisi

3

Terdapat kata-kata yang hilang pada paket 2, 

kegiatan belajar 6. pada halaman 61, alinea 

kedua baris pertama, tertulis argumen-argumen 

Tuhan. 

Sudah direvisi, Seharusnya 

argumen-argumen filosofis 

tentang eksistensi Tuhan.

4

Terdapat kata-kata yang sulit dipahami pada 

paket 2, kegiatan belajar 6, yaitu pada halaman 

61, alinea keempat. di sana tertulis  wajib alwujud 

dan mumtani al wujud.

Sudah direvisi dengan 

ditambahkan bahasa 

Indonesianya yaitu 

wujud niscaya dan wujud 

mungkin.

5

Terdapat kata-kata yang sulit dipahami pada 

paket 2, kegiatan belajar 6, yaitu pada halaman 

62, alinea kedua. di sana tertulis  dalil al inayah

Sudah direvisi dengan 

memasukkan isitilah 

Indonesia yaitu argumen 

rancangan.

6

Terdapat kata-kata yang sulit dipahami pada 

paket 2, kegiatan belajar 6, yaitu pada halaman 

64, alinea kedua. Di sana tertulis  kumpulan 

jauhar dari maaddah dan suurah.

Sudah direvisi menjadi 

kumpulan  jauhar 

( s u b s t a n s i ) … m a t e r i 

(maadah) dan bentuk 

(suurah)

7

Pada paket 3  kegiatan belajar 7 halaman 7 alinea 

keempat baris kedua dan ketiga terdapat isitilah 

yang sulit, yaitu ahdat dan ghayah.

Sudah direvisi dengan 

menyertakan bahasa 

Indonesia dan bahasa 

Inggris, yaitu tujuan antara/

objectives dan aims/tujuan 

akhir.

8

Pada paket 4 kegiatan belajar 10, halaman 13 

alinea ketiga baris pertama terdapat kesalahan 

tulisan. di sana tertulis kualismen pendidikan.

Sudah direvisi menjadi 

dualisme pendidikan

9

Pada paket 4 kegiatan belajar 10, halaman 14 

tertulis isitilah asing yang sulit dipahami yaitu 

taken for granted.

Sudah direvisi dan 

dimasukkan bahasa 

Indonesianya yaitu sesuatu 

yang final dan harus 

diterima.
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10

Pada paket 4 halaman 22 alinea ketiga baris 

kedua dan ketiga, ada tertulis adegium Arab yang 

sulit dipahami, yaitu “al muhafadzah ala al qodim 

dst.

Sudah direvisi dan 

dimasukkan bahasa 

Indonesianya” melestarikan 

sesuatu yang lama dan 

bagus dan mengambil 

sesuatu yang baru yang 

lebih baik.

2) Uji Coba Kelompok Kecil

Dalam uji coba kelompok kecil, mahasiswa diminta 
mempelajari produk pembelajaran dan memberikan 
komentar terhadap produk dari sisi kemudahan mempelajari 
produk, motivasi belajar yang ditimbulkan dengan adanya 
produk, dan kepercayaan diri belajar dengan menggunakan 
produk tanpa harus bergantung pada kehadiran dosen.

Proses pemberian komentar oleh kelompok kecil 
dilaksanakan dalam suatu forum diskusi terbatas yang 
dihadiri oleh 9 orang peserta  kelompok kecil. Hasil 
diskusi mengungkapkan bahwa mahasiswa sangat senang 
dengan adanya produk yang dikembangkan, karena dapat 
membantu mereka mengatasi kesulitan memperoleh 
bahan belajar Filsafat Pendidikan Islam. Produk yang 
dikembangkan dinilai sangat menarik karena paket belajar 
yang disiapkan tidak hanya memuat uaraian materi 
seperti buku-buku referensi, akan tetapi memuat pula 
tujuan instruksional khusus, rangkuman, dan soal latihan, 
serta balikan. Adanya komponen-komponen tersebut 
memungkinkan mahasiswa terarah dalam belajar serta 
dapat mengukur sendiri ketercapaian tujuan belajarnya, 
sebagaimana diungkapkan oleh Abd, mahasiswa kelas A 
Jurusan PAI:

“kami. sangat. terbantu. dengan. adanya. modul. filsafat.
pendidikan Islam. modul mempermudah kami 
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mendapatkan bahan yang dibutuhkan dan mengarahkan 
kami, karena di sana ada tujuan pembelajaran, ada materi, 
rangkuman, latihan, dan tes, sehingga kami bisa menilai 
sendiri hasil belajar dalam mata kuliah ini”.63

Hal senada diungkapkan oleh Baiq, mahasiswa kelas 
A Jurusan PAI:

“Modul pembelajaran filsafat pendidikan Islam yang 
dikembangkan oleh pak Ismail sangat lengkap dan dapat 

membantu mempermudah kami mengakses sumber belajar 

filsafat pendidikan Islam. Modul ini mambantu saya dan teman-
teman yang tidak mampu membeli buku yang harganya sangat 

mahal. Saya dan teman-teman sangat suka melaksanakan 

latihan-latihan yang diberikan dalam modul, karena sangat 

menantang rasa ingin tahu saya terhadap materi pelajaran”64

Mahasiswa uji coba kelompok kecil juga menilai 
langkah-langkah pembelajaran yang diinstruksikan dalam 
petunjuk penggunaan paket pembelajaran sangat tepat dan 
dapat meningkatkan motivasi belajar Filsafat Pendidikan 
Islam. Belajar melalui pembacaan kritis uraian materi, yang 
kemudian dilanjutkan dengan merumuskan pertanyaan 
dan berupaya menemukan jawaban terhadap pertanyaan 
tersebut, dapat mendorong mahasiswa untuk mempelajari 
materi secara cermat. Adanya tugas untuk melaporkan 
hasil bacaan melalui Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dapat 
mendorong mahasiswa untuk cermat dan bertanggung 
jawab dalam belajar,sebagaimana diungkapkan oleh Siti:

“Saya pribadi sangat bersyukur dengan adanya handout 

pembelajaran filsafat pendidikan Islam produk Bapak Ismail in, 

63 Abd, wawancara tanggal 15 Febuari 2013
64 Baiq, wawancara tanggal 15 Febuari 2013
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dengan hand out ini saya lebih percaya diri dalam belajarkarena 

motivasi belajar saya meningkat. Saya merasa terarah dan fokus 

dalam belajar, saya senang, saya harap hasil belajar saya dalam 

mata kuliah ini lebih baik”.65

Peserta uji coba kelompok kecil menilai adanya 
paket pembelajaran dapat membantu mengatasi kesulitan 
belajar Filsafat Pendidikan Islam.  Paket dipandang sangat 
menarikdan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa, 
bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana dan 
mudah dipahami. 

Diskusi dan dialog kelas yang didesain dalam 
paket pembelajaran dinilai sangat positif, karena dapat 
mendorong mahasiswa berani mengemukakan pendapat, 
berani berargumentasi dan mengemukakan fakta-fakta 
untuk memperkuat argumentasinya, cermat dalam 
menyelidiki pendapat orang lain, siap berbeda pendapat, 
serta terlatih untuk membuat keputusan-keputusan 
objektif  dan merumuskan implikasi dari keputusan yang 
telah ditetapkan. Secara umum, mahasiswa memiliki 
kesan yang sangat menarik terhadap proses pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam dengan menggunakan produk 
pengembangan. 

Untuk keperluan revisi, mahasiswa peserta uji 
coba kelompok kecil mengusulkan untuk menambah 
jumlah rujukan pada paket 2 dan paket 4. Sedangkan 
dari sisi strategi belajar, mahasiswa mengusulkan untuk  
membatasi bahan atau materi yang didiskusikan dan 
disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam setiap kali 
pertemuan. Mahasiswa juga mengusulkan agar istilah-
istilah asing yang digunakan pada beberapa bagian modul 

65 Siti, wawancara tangal 16 Febuari 2013
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tersebut, dicantumkan bahasa Indonesianya. Masukan dari 
mahasiswa uji coba telah digunakan oleh pengembang 
untuk melakukan revisi produk yang dikembangkan.

3) Uji Coba Kelompok Besar

Setelah produk pengembangan direvisi berdasarkan 
masukan uji coba kelompok kecil, maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan uji coba kelompok besar. Maksud uji coba 
kelompok. besar. ini. adalah. mengidentifikasi. kekurangan.
produk bila digunakan dalam kondisi yang mirip dengan 
kondisi pada saat produk tersebut digunakan dalam dunia 
sebenarnya. Kemiripan tersebut tampak  tidak hanya pada 
perlakuan pembelajaran, akan tetapi juga pada jumlah 
mahasiswa yang menjadi peserta belajar lebih besar, yaitu 
mencapai 30 orang mahasiswa. 

Proses uji coba kelompok besar dilakukan pada  kelas 
B semester Iv jurusan Pendidikan Agama Islam. Proses uji 
coba lapangan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Pada 
masing-masing pertemuan mahasiswa dibelajarkan dengan 
menggunakan paket pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam Berbasis Berpikir Kritis sesuai dengan prosedur dan 
langkah-langkah pembelajaran yang terdapat di dalam 
modul.Prosedur tersebut dibagi ke dalam tiga kegiatan, 
yaitu kegiatan pra pembelajaran (pembelajaran di luar 
kelas), kegiatan pembelajaran (di dalam kelas), dan kegiatan 
tindak lanjut (di dalam dan di luar kelas). 

Pada saat kegiatan pra pembelajaran, setelah 
mencermati petunjuk dan tujuan instruksional khusus, 
mahasiswa diminta untuk mencermati secara kritis isi uraian 
materi/bahan ajar. Selanjutnya mahasiswa diinstruksikan 
untuk menggali permasalahan, merumuskan pertanyaan-
pertanyaan dari bacaan yang ada, dan merumuskan  
alternatif  jawaban sementara dari permasalahan atau 
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pertanyaan tersebut. Pertanyaan dan jawaban sementara 
tersebut dituangkan dalam lembar kerja mahasiswa.

Proses pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi 
kelas. Diskusi dipimpin oleh moderator yang berasal dari 
mahasiswa sendiri, sedangkan bahan yang didiskusikan 
adalah bahan belajar atau materi pembelajaran yang 
sudah dibaca secara kritis oleh masing-masing mahasiswa.  
Diskusi kelas adalah ruang bagi mahasiswa untuk 
mengevaluasi kebenaran jawaban-jawaban sementara 
yang telah diberikan secara individual. Proses evaluasi 
jawaban dilakukan dengan cara membandingkan jawaban 
sementara yang telah dirumuskan dengan jawaban-
jawaban lain yang berkembang di dalam diskusi kelas. Hasil 
akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran adalah 
mahasiswa mampu memutuskan jawaban yang benar 
terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 
diskusi kelas. Keputusan tersebut kemudian dituangkan 
dalam lembar kesimpulan diskusi kelas.

Dalam kegiatan tindak lanjut, mahasiswa 
diinstruksikan untuk merumuskan implikasi dari 
keputusan atau kesimpulan yang dibuat. Implikasi yang 
dirumuskan dapat berbentuk implikasi konseptual dan 
dapat pula berbentuk implikasi praksis. Implikasi diarahkan 
untuk pengembangan konsep/teori pendidikan Islam 
serta melahirkan acuan-acuan praksis pendidikan Islam 
dan  kehidupan pada umumnya. Hasil rumusan implikasi 
dituangkan dalam lembaran kerja mahasiswa.

Setelah merumuskan implikasi, tugas mahasiswa 
selanjutnya adalah melaksanakan proses internalisasi-
spritualisasi-sosialisasi terhadap temuan-temuan 
pembelajaran. Proses ini bersifat sangat individual karena 
menyangkut proses pemaknaan temuan dalam bentuk nilai-
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nilai individual, spiritual, dan social yang mengejewantah 
dalam kehidupan nyata individu mahasiswa. Proses ini 
merupakan puncak dari segala intisari pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam. Proses ini, karena bersifat individual dan 
muncul dalam aspek sikap, maka proses pengukurannya 
tidak bisa dilaksanakan dalam kelas dan dalam waktu yang 
singkat.

Proses instruksional berlangsung dengan sangat baik 
dan berkualitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya 
tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam melakukan 
interaksi belajar antara sesama mereka dan antara mereka 
dengan dosen. Tingginya tingkat kepercayaan diri tersebut 
tampak pada keberanian mahasiswa dalam mengemukakan 
pendapat, di mana dalam satu kali pertemuan, jumlah 
mahasiswa yang mengajukan pertanyaan dan yang memiliki 
keberanian memberikan jawaban mencapai 19 orang dari 30 
orang mahasiswa. Pendapat yang dikemukakan mahasiswa 
pun dilatari oleh argumentasi-argumentasi yang sangat 
kuat. Mahasiswa mampu menampilkan sejumlah alternatif  
jawaban terhadap satu persoalan yang sedang dibahas, dan 
mereka beradu pendapat secara rasional dalam suasana 
akademik yang sangat harmonis dan menyenangkan. 

Proses pembelajaran diakui oleh mahasiswa 
sangat baik dan berkualitas. Dinilai baik, karena proses 
dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah disepakati oleh 
seluruh komponen yang terlibat dalam pembelajaran 
(penyaji, audience, moderator, dosen, dan pemantau/
observer). Dinilai berkualitas karena dalam proses 
pembelajaran mayoritas mahasiswa berpartisipasi aktif, 
pembelajaran memberikan ruang bagi mahasiswa untuk 
berpendapat secara bebas tanpa tekanan dan diskriminasi, 
proses pembelajaran telah membelajarkan mahasiswa 
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tentang bagaimana berdebat dan berbeda pendapat yang 
rasional, harmoni, dan menyenangkan. 

“Saya merasakan proses belajar FPI ini sebagai proses belajar 
yang sangat luar biasa. Saya sangat senang dengan metode 
yang diterapkan, karena dapat membantu saya untuk bersikap 
terbuka, mampu mengemukakan pendapat, dan yang lebih 
penting lagi, kami dapat beradu argumen dalam suasana yang 
kondusif. Diskusi yang ditampilkan dalam perkuliahan ini 
adalah diskusi yang sangat sehat dan hebat”.66

“Kuliah Filsafat Pendidikan Islam menjadi kuliah yang sangat 
menarik bagi saya. Alasannya, Pertama, materi yang dibahas 
adalah materi yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan saya 
sebagai pribadi. Kedua, metode perkuliahan yang diterapkan 
sangat familiar. Saya sangat senang, karena bisa lebih terlibat 
dalam proses diskusi. Saya memiliki keberanian untuk diskusi 
dengan teman-teman karena merasa ada modal. Saya juga 
senang karena kuliah ini sudah menfasilitasi kita dengan 
modul sehingga mudah kita belajar. Tidak ada alasan kita tidak 
memiliki bahan, karena bahan sudah disediakan.”67

“Menurut saya proses belajar Filsafat Pendidikan Islam ini 
sangat menyenangkan. Kawan-kawan yang lain juga merasa 
senang dengan kuliah ini. Karena suasananya tidak tegang.
Diskusi yang dilaksanakan sangat tertib dan bisa tetap fokus 
meskipun aduh pendapat sangat hangat antara kawan-kawan. 
Bagi kami, ini kuliah yang tidak membosankan meskipun yang 
dibicarakan masalah filsafat. Filsafat adalah masalah yang 
berat, tetapi kalau seperti ini kita belajar, maka tidak terasa 
beratnya, malahan enaklah, terima kasih”.68

66.Afif,.wawancara,.1.Maret.2013.
67 Abd, wawancara, 1 Maret 2013.
68 Gz,  wawancara,  1 Maret 2013.
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Proses pembelajaran berbasis berpikir kritis dengan 
sintak yang sangat kompleks; mulai dari observasi, 
merumuskan pertanyaan-pertanyaan, melakukan 
eksperimen dengan cara menjawab pertanyaan sendiri,  
mengevaluasi jawaban dengan membandingkan dengan 
jawaban-jawaban pihak lain yang berkembang dalam 
forum dialog, merumuskan kesimpulan, dan melakukan 
refleksi.terhadap.proses.pembelajaran..merupakan.sebuah.
proses yang memerlukan waktu yang panjang. Ketika 
proses uji coba kelompok besar, kekurangan waktu terasa 
menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran, 
sebagaimana diungkapkan oleh mahasiswa berikut ini.

”Kekurangan yang kami rasakan adalah waktu. Tidak sesuai waktu yang 

tersedia dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendiskusikan materi-

materi filsafat. Materinya bagus, diskusinya menarik, sehingga waktu 
tidak terasa. Akibatnya pada sesi akhir kita terburu-buru”.69

“Kendala yang dominan dirasakan oleh kami adalah ketersediaan waktu. 

Kalau sudah berdiskusi tentang Filsafat Pendidikan Islam, waktu berlalu 

begitu tidak terasa. Maka, kami usulkan, gak apa-apa kita lanjutkan 

diskusi materi filsafat pendidikan Islam itu di luar jam yang disediakan 
agak kedalaman makna filsafat dapat ditangkap dengan sempurna”.70

Kendala yang saya rasakan adalah grogi, saya masih grogi meskipun 

tidak seperti dulu lagi. Kalau terkait waktu saya rasakan memang tidak 

cukup waktu untuk berbicara filsafat. Soalnya yang kita bicarakan adalah 
kebutuhan diri kita, maka menarik. Jadi waktu gak terasa. Kami tidak 

ada yang bosan, tetapi waktu membatasi. Sehingga meskipun diskusi 

sedang menariknya, kalau waktu sudah selesai ya kita terpaksa ganti 

kelas, ganti mata kuliah..begitullah”.71

69.Afif,..wawancara,.1.Maret.2013
70 Abd,  wawancara, 1 Maret 2013
71 wawancara, 1 Maret 2013
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Pada saat uji coba kelompok besar, meskipun proses 
dan produk sudah dinilai memiliki kelayakan empirik 
menurut mahasiswa, akan tetapi, dalam perspektif  dosen 
pengampu mata kuliah masih terdapat beberapa hal yang 
perlu direvisi, terutama menyangkut komponen rujukan 
dan waktu. Untuk komponen rujukan disarankan untuk 
memasukkan al-Qur’an sebagai sumber rujukan dengan 
alasan, al-Qur’an dikutip oleh pengembang sebagai salah 
satu sumber materi pembelajaran. 

Berdasarkan masukan hasil uji coba kelompok 
besar, peneliti melakukan revisi akhir dan menetapkan 
model.final.paket.pembelajaran.Filsafat.Pendidikan.Islam.
berbasis Critical Thinking untuk Mahasiswa Semester 
Iv Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN 
Mataram, Panduan Dosen, dan Panduan Mahasiswa.
Produk pengembangan tersebut masing-masing memiliki 
spesifikasi.sebagai.berikut:
1. Bahan Instruksional. 

. Spesifikasi. Bahan. Instruksional. terdiri. atas:.
Pendahuluan/Petunjuk, Prosedur Pembelajaran, 
Media Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (Tujuan, Indikator, waktu, materi 
pokok, kelengkapan bahan instruksional, langkah-
langkah pembelajaran), uraian materi, rangkuman, 
latihan, tes formatif  , balikan, kunci jawaban,dan 
rujukan. 

2. Panduan Dosen 

. Spesifikasi. panduan. dosen. terdiri. atas:. identitas.
mata kuliah; rasionel (tujuan dan sistematika bahan 
instruksional); kerangka isi pembelajaran yang 
menggambarkan seluruh isi pembelajaran satu 
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semester dan dibuat dalam bentuk peta konsep; 
kerangka pembelajaran (tujuan instrksional umum, 
pokok dan sub pokok bahasan, jabaran pokok dan 
sub pokok bahasan dalam pembelajaran, jadwal 
atau jabaran pelajaran dalam pertemuan kelas); 
strategi pembelajaran yang terdiri atas kegiatan pra 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendekatan 
dan metode pembelajaran, tugas dan evaluasi belajar; 
deskripsi pertemuan pembelajaran, dan sumber 
pendukung.

3. Panduan Mahasiswa 

. Spesifikasi.panduan.mahasiswa.terdiri.atas:.kerangka.
isi pembelajaran, konsep kunci pokok bahasan 1, 
konsep kunci pokok bahasan 2, konsep kunci pokok 
bahasan 3, dan konsep kunci pokok bahasan 4.

B. Kelayakan Model

Untuk menentukan kelayakan model dilakukan uji 
kelayakan model. Proses uji kelayakan dilakukan secara 
teoretis maupun empiris. Uji kelayakan teoretik dilakukan 
untuk menilai produk yang dikembangkan dari sisi konsep, 
yaitu kelayakan dalam aspek isi atau materi pembelajaran 
dan kelayakan dalam aspek metode dan desain pembelajaran. 
Sedangkan uji kelayakan empiris dilakukan dengan uji coba 
model yang telah dikembangkan pada calon pengguna di 
lapangan. Proses uji coba empirik dilakukan melalui uji 
perorangan (one to one),  uji coba kelompok kecil, dan uji 
lapangan yang lebih luas.

1. Kelayakan Teoretik

Uji kelayakan teoretik dilaksanakan dengan 
cara meminta tanggapan ahli materi dan ahli desain 
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pembelajaran tentang produk yang dikembangkan. Untuk 
mendapatkan tanggapan ahli, proses pengumpulan data 
dilakukan melalui metode kuisioner untuk data kuaintitatif  
dan metode wawancara untuk data-data kualitatif.Proses 
uji.kelayakan.produk.diawali.dengan.mengidentifikasi.dan.
menentukan sejumlah pakar yang ahli dalam bidang yang 
diujicobakan. Langkah berikutnya adalah menghubungi 
dan meminta kesediaan mereka untuk menjadi tenaga ahli 
dalam pengembangan model. Setelah mereka menyatakan 
bersedia untuk menjadi tenaga ahli barulah mereka 
ditetapkan secara resmi menjadi tenaga ahli atau pakar 
dalam bidang isi atau materi pembelajaran, ahli desain 
pembelajaran,. serta.ahli.bahasa.dan.desain.grafik.produk.
pengembangan paket pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam Berbasis Critical Thinking.

Data yang diperoleh dari ahli materi yang bersifat 
kualitatif  meliputi kualitas isi paket pembelajaran dan 
komponen-komponen paket pembelajaran (petunjuk, 
tujuan khusus pembelajaran, uraian materi pembelajaran, 
rangkuman, soal latihan, kunci jawaban, balikan, daftar 
rujukan, serta buku panduan dosen). Data hasil wawancara 
yang menyangkut materi mata kuliah dianalisis kemudian 
dijadikan dasar untuk melakukan revisi. Berikut ini disajikan 
data hasil wawancara tinjauan ahli materi terhadap paket 
pembelajaran dan buku panduan dosen.

Selain menggunakan wawancara untuk data-data 
kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan pula dengan 
menggunakan angket untuk data-data yang bersifat 
kuantitatif. Data kuantitatif  yang dikumpulkan melalui 
instrumen angket diarahkan untuk mengetahui tingkat 
kejelasan, kesesuaian, dan kemenarikan semua komponen 
paket pembelajaran dan buku panduan dosen.  Penilaian 
tingkat kejelasan, kesesuaian, dan kemenarikan dilakukan 
dengan menggunakan rentang 1- 4. Interpretasi dari rentang 
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tersebut adalah; 4 (sangat jelas/sesuai/menarik), 3 ( jelas/
sesuai/menarik), 2 (kurang jelas/sesuai/menarik), dan 1 
(sangat kurang jelas/sesuai/menarik). Setiap besaran nilai 
yang diberikan ditransformasikan dalam bentuk prosentase. 
Selain itu, dalam angket diberikan kolom khusus untuk 
dapat memberikan saran, kritik, dan komentar terhadap 
paket pembelajaran dan panduan dosen.

Penilaian dilakukan dengan memberikan skor nilai 
pada setiap butir angket. Mengingat satu komponen 
paket pembelajaran dapat ditanyakan dengan beberapa 
butir angket, maka setelah skor nilai-nilai tersebut didata 
kemudian dijumlahkan dan dibagi sesuai dengan jumlah 
item yang ada dalam satu lingkup komponen yang dinilai. 
Dengan cara ini dapat diketahui kualitas komponen yang 
dikembangkan, sehingga kelayakan produk tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan. Data dan analisis angket tentang 
penilaian ahli materi terhadap produk pengembangan 
dapat uraian dalam tabel berikut.

Tabel 4.18:  Data Kelayakan Pakar Materi

No Komponen Yang Dievaluasi
Pakar

Interpretasi
A B

I PAKET PEMBELAJARAN

Pendahuluan/Petunjuk1. 4 4
Sangat 

Layak
Tujuan dan Indikator 2. 

Pembelajaran

Kejelasan rumusan tujuan khusus · 

pembelajaran.

Kejelasan rumusan indikator pembelajaran· 

Kejelasan tujuan khusus pembelajaran · 

dalam mengukur perilaku mahasiswa.

Kesesuaian tujuan khusus pembelajaran · 

dengan tujuan umum pembelajaran.

Kesesuaian tujuan khusus pembelajaran · 

dengan indikator

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

Sangat Layak
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Media dan Metode 3. 

Pembelajaran

Ketepatan pemilihan media pembelajaran · 

dalam memotivasi belajar mahsiwa

Ketepatan pemilihan metodepembelajaran · 

dalam memotivasi belajar mahasiswa

Kesesuaian metode dengan media · 

pembelajaran

Kesesuaian metode dengan tujuan · 

pembelajaran

Kesesuaian media dengan tujuan · 

pembelajaran

Kemenarikan metode pembelajaran· 

Kemenarikan media pembelajaran· 

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

3

Sangat layak

Uraian Materi Pembelajaran4. 

Kesesuaian tujuan khusus pembelajaran · 

dengan pokok bahasan

Kesesuaian tujuan khusus pembelajaran · 

dengan sub pokok bahasan

Kesesuaian tujuan khusus pembelajaran  · 

dengan materi pembelajaran.

Kesesuaian sub pokok bahasan dengan · 

materi pembelajaran

Ketepatan urutan materi pembelajaran· 

Ketepatan pemilihan kegiatan belajar · 

berdasarkan sasaran pembelajaran

Kejelasan urutan materi pembelajaran· 

Kemudahan pembelajaran untuk dipahami · 

mahasiswa

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

4

4

3

4

4

Sangat layak

Rangkuman5. 

Kesesuaian isi rangkuman dengan tujuan · 

khusus pembelajaran

Kemudahan rangkuman dipahami · 

mahasiswa

4

3

4

4

Sangat layak
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Latihan6. 

Kejelasan langkah-langkah latihan· 

Kemudahan latihan untuk dikerjakan oleh · 

mahasiswa

4

4

4

3

Sangat layak

Tes Formatif7. 

Kesesuaian soal tes dengan tujuan khusus · 

pembelajaran

Kesesuaian soal tes dengan kunci jawaban· 

Kesesuaian soal tes dengan isi materi · 

pembelajaran

Kejelasan rumusan soal tes· 

4

4

3

3

4

4

3

4

Sangat layak

Balikan8. 

Kesesuaian bahasan dengan balikan· 

Kejelasan cara perhitungan skor.· 
4

4

4

4

Sangat Layak

Kunci Jawaban9. 

ketepatan kunci jawaban· 4 3

Sangat layak

Daftar Rujukan10. 

Ketepatan buku rujukan yang digunakan.· 3 3

Layak

II BUKU PANDUAN DOSEN

Kejelasan deskripsi mata kuliah.· 

Kejelasan tujuan umum pembelajaran· 

kejelasan tujuan panduan· 

kejelasan sistematika bahan pembelajaran· 

Kejelasan kerangka isi pembelajaran· 

Kejelasan pokok dan sub pokok bahasan· 

Kejelasan jabaran pokok dan sub pokok · 

bahasan

Kejelasan metode penggunaan paket · 

pembelajaran

Kejelasan tugas dan evaluasi· 

Kejelasan cara pemberian skor/nilai· 

Kejelasan deskripsi setiap pertemuan · 

pembelajaran

Kejelasan rencana pelaksanaan pembelajaran· 

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

Sangat Layak
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Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas unsur 
paket yang dikembangkan berada dalam posisi sangat layak 
digunakan menurut pakar materi Filsafat Pendidikan Islam.  
Setelah mendapat validasi dari ahli materi dan dilakukan 
revisi atau perbaikan sesuai saran ahli materi tersebut, maka 
langkah selanjutnya dalam uji kelayakan teoretis adalah 
melakukan validasi produk pada ahli desain pembelajaran. 
validasi desain pembelajaran diarahkan untuk memberikan 
penilaian apakah desain pembelajaran yang tercantum 
dalam paket pembelajaran yang dikembangkan sudah layak 
atau tidak atau tidak.  

Tabel 4.19: Data Kelayakan Pakar Desain Pembelajaran

No Komponen Yang Dievaluasi
Pakar

Interpretasi
A B

I PAKET PEMBELAJARAN
Pendahuluan/petunjuk1. 

ketepatan tata letak petunjuk· 

Kejelasan isi petunjuk· 

Kemenarikan tampilan petunjuk· 

3

4

4

4

3

4

Sangat layak

Tujuan dan Indikator 2. 

Pembelajaran

Ketepatan rumusan perilaku yang · 

diharapkan dalam tujuan umum 

pembelajaran

Ketepatan rumusan perilaku yang · 

diharapkan dalam tujuan khusus 

pembelajaran

Kesesuaian rumusan perilaku yang · 

diharapkan dalam TIU dan TIK.

Kesesuaian rumusan TIK dengan indikator.· 

4

4

3

 

 4

4

4

4

3

Sangat layak
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Media dan Metode 3. 
Pembelajaran

Ketepatan pemilihan media pembelajaran · 
pembelajaran

Ketepatan pemilihan metode · 
pembelajaran 
Kesesuaian metode dengan media · 
pembelajaran
Kesesuaian metode dengan tujuan · 
pembelajaran
Kesesuaian media dengan tujuan · 
pembelajaran
Kesesuaian metode dengan teknik evaluasi · 
pembelajaran
Kemenarikan metode pembelajaran· 
Kemenarikan media pembelajaran· 

3

3

4

4

4

4

3
3

3

4

3

4

3

4

4
3

Sangat layak

Uraian Materi Pembelajaran4. 

Kesesuaian materi dengan TIK· 
Kesesuaian materi dengan indikator· 
Kesesuaian materi dengan metode· 
Kesesuaian materi dengan media· 
Kesesuaian materi dengan sub pokok · 
bahasan
Kesesuaian pokok bahasan dengan sub · 
pokok bahasan
Ketepatan urutan materi pembelajaran· 
Kejelasan urutan materi pembelajaran· 
Kemudahan materi untuk dipahami · 
mahasiswa

3
4
3
4
3

4

4
3
4

4
3
4
4
4

3

4
4
4

Sangat layak

Rangkuman5. 

Kesesuaian isi rangkuman dengan tujuan · 
khusus pembelajaran
kesesuaian isi rangkuman dengan uraian · 
materi pembelajaran
Kemudahan rangkuman dipahami · 
mahasiswa

4

4

4

3

4

3

Sangat layak

Latihan6. 

Kejelasan langkah-langkah latihan· 
Kemudahan latihan untuk dikerjakan oleh · 
mahasiswa

3
4

4
3

Sangat layak
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Tes Formatif7. 

Kesesuaian soal tes dengan tujuan khusus · 

pembelajaran

Kesesuaian soal tes dengan kunci jawaban· 

Kesesuaian soal tes dengan isi materi · 

pembelajaran

Kejelasan rumusan soal tes· 

4

4

3

3

4

4

3

4

Sangat layak

Balikan8. 

Kesesuaian bahasan dengan balikan· 

Kejelasan cara perhitungan skor.· 
3

4

4

4

Sangat layak

Kunci jawaban9. 

kesesuaian kunci jawaban dengan soal· 
3 3

Layak 

Daftar Rujukan10. 

Ketepatan buku rujukan yang digunakan.· 4 3

Sangat layak

PANDUAN DOSEN11. Sangat layak

Kejelesan deskripsi mata kuliah· 

Kejelasan tujuan umum pembelajaran· 

Kejelasan kerangka isi/materi pembelajaran· 

Kesesuaian pokok bahasan dengan sub pokok · 

bahasan

Kejelasan spesifikasi paket pembelajaran· 

Kejelasan jabaran pokok atau sub pokok · 

bahasan dalam setiap pembelajaran

Ketepatan jadwal (jabaran pelajaran dalam · 

pertemuan kelas selama satu semester)

Kejelasan metode penggunaan paket · 

pembelajaran

Kejelasan tugas dan evaluasi· 

Kejelasan cara pemberian skor/nilai· 

Kejelasan deskripsi setiap pertemuan · 

pembelajaran

Kemenarikan tampilan buku panduan dosen· 

Kejelasan rencana pelaksanaan pembelajaran· 

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

3

3

4

3
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Berdasarkan tabel di atas dapat ditegaskan bahwa 
komponen-komponen paket pembelajaran sudah layak. 
Komponen-komponen yang terdapat dalam paket 
pembelajaran maupun panduan dosen sudah memenuhi 
syarat untuk digunakan pada calon pengguna.

Setelah produk divalidasi  kelayakannya oleh ahli materi 
dan ahli desain pembelajaran, maka langkah selanjutnya 
adalah menguji kelayakan paket dari aspek bahasa. Untuk 
tujuan uji bahasa ini, pengembang menetapkan Dr. Azman 
Arsyad, MA. Dosen UIN Alauddin Makasar sebagai 
ahli bahasa. Penetapan DR. Azman Arsyad sebagai ahli 
bahasa dilakukan dengan pertimbangan bahwa beliau 
memiliki latar belakang akademik di bidang bahasa dan 
menjadi dosen bahasa di kampus UIN Alauddin Makasar. 
Ahli bahasa diminta untuk mencermati dan memberikan 
masukan pada aspek ketepatan penggunaan bahasa pada 
paket pembelajaran, seperti ketepatan penulisan huruf  
besar dan huruf  kecil, ketepatan penulisan tanda baca, 
ketepatan penulisan awalan dan akhiran, ketepatan cara 
mengutip, dan aspek kemudahan bahasa yang digunakan 
untuk dipahami oleh pengguna paket.  

Hasil uji kelayakan dari aspek bahasa menunjukkan 
ada beberapa aspek dari paket pembelajaran yang perlu 
direvisi, yaitu: ahli bahasa menilai kekurangan paket masih 
tidak konsisten dalam  penggunaan istilah, misalnya antara 
istilah pebelajar atau mahasiswa dan istilah pembelajar 
atau.dosen..dalam.kaitan.dengan.tampilan.fisik,.ahli.bahasa.
melihat masih banyak kekurangan paket, seperti paket tidak 
artistik, sampul paket tidak menarik, dan tampilan paket 
tidak rapi. Pengembang melakukan revisi berdasarkan 
penilaian ahli bahasa untuk menyempurnakan bahasa dan 
tampilan.fisik.paket.sesuai.dengan.yang.diharapkan..setelah.
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dilakukan revisi, pakar bahasa memberikan rekomendasi 
bahwa paket sudah layak digunakan.

2.	 Kelayakan	Empirik	
Objek yang digunakan untuk uji kelayakan empirik 

adalah mahasiswa dan dosen FITK IAIN Mataram. Proses 
uji kelayakan empirik dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 
uji satu-satu (one to one), uji kelompok kecil (small group), 
dan uji lapangan. proses dan hasil uji kelayakan empiris 
dideskripsikan sebagai berikut.

Uji coba perorangan dilakukan pada 5 orang mahasiswa 
FITK IAIN Mataram yang memperogramkan mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam. Proses uji coba perorangan dimulai 
dengan menentukan kriteria dan jumlah calon peserta uji 
coba, kemudian melaksanakan uji coba secara seksama 
sesuai dengan skenario yang sudah direncanakan. Peserta 
uji coba ditetapkan 5 orang mahasiswa kelas A  semester 
Iv  Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan kriteria  
2 orang mahasiswa yang memiliki indeks prestasi paling 
tinggi di kelas itu, 1 orang yang memiliki indeks prestasi 
sedang, dan 2 orang yang memiliki indeks prestasi paling 
rendah.  Tujuan uji coba perorangan ini adalah menguji 
keterbacaan dan kemenarikan paket, dan menemukan 
kesulitan atau hambatan dalam menggunakan paket. Untuk 
mewujudkan tujuan tersebut, maka mahasiswa diberikan 
paket pembelajaran untuk dibaca dan dicermati, setelah 
itu mereka diinstruksikan untuk mengisi form penilaian 
terhadap paket pembelajaran.

Hasil uji coba perorangan menunjukkan komponen-
komponen paket pembelajaran secara umum dapat 
dikatakan telah layak secara empiris. Kelayakan tersebut 
ditunjukkan oleh penilaian mahasiswa bahwa; a) paket 
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pembelajaran 85% menarik untuk dibaca, b) urutan isi/
materi pembelajaran 85% jelas bagi mahasiswa, c) istilah-
isitilah yang digunakan 83% dapat dipahami oleh mahasiswa, 
d) isi/materi pembelajaran 90% mudah untuk dipahami 
oleh mahasiswa, e) langkah dan metode pembelajaran 90 % 
meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, f ) langkah dan 
metode pembelajaran 90 meningkatkan partisipasi kritis 
mahasiswa dalam belajar, g) judul tabel dengan urutan isi 
tabel telah 90% sesuai, h) tes formatif  83% mudah untuk 
dikerjakan oleh mahasiswa, dan i) soal tes formatif  telah 
90% tepat untuk mengukur tujuan khusus pembelajaran.
Hasil uji coba tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut 
ini.

Tabel	4.20:	Kelayakan	Produk	Uji	Coba	Perorangan

Uji kelayakan empirik kelompok kecil yang 9 
orang mahasiswa FITK IAIN Mataram yang duduk 
pada kelas A, semester Iv jurusan Pendidikan Agama 
Islam tahun akademik 2012/2013 menunjukkan bahwa 
seluruh komponen paket yang dikembangkan dianggap 
layak. Kelayakan tersebut tampak pada  aspek-aspek, a) 
petunjuk 89% jelas dan menarik, b) tujuan instruksional 
khusus mencapai 91,5% tingkat kejelasan, c) uraian isi 
pembelajaran 89% jelas, mudah, menarik, dan tepat bagi 
mahasiswa, d) komponen rangkuman 91,5% sesuai dan 
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jelas, e) komponen soal-soal latihan 89% sesuai, f ) balikan 
mencapai 86,5%, g) komponen daftar rujukan 91,5% sesuai, 
h) kemudahan untuk dipelajari mencapai 89% mudah, 
i) kejelasan uraian materi pembelajaran 91,5%, dan j) 
kemenarikan untuk digunakan mahasiswa mencapai 89%. 
Secara lengkap hasil penilaian peserta uji coba kelompok 
kecil dapat dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.21:Kelayakan Produk Uji Coba Kelompok Kecil

NO. ASPEK YANG DINILAI
PENILAIAN 

(%)

1 Kejelasan dan kemenarikan petunjuk 89 %

2 Kejelasan tujuan instruksional khusus 91%

3 Kejelasan, kemudahan, kemenarikan, dan ketepatan uraian isi 89%

4 Kesesuaian dan kejelasan komponen rangkuman 91%

5 Kesesuaian komponen soal-soal latihan 89%

6 Kejelasan balikan 86%

7 Kesesuaian daftar rujukan 91%

8 Kemudahan paket untuk dipelajari 89%

9 Kejelasan uraian materi pembelajaran 91%

10 Kemenarikan paket untuk digunakan mahasiswa 89%

Hasil penilaian peserta uji coba kelompok besar 
terhadap paket menunjukkan bahwa komponen-komponen 
paket sudah layak. Kelayakan tersebut ditunjukkan oleh 
penilaian mahasiswa dari komponen-komponen yang 
ada; a) petunjuk sudah 91,5% jelas dan menarik, (b) 
tujuan dan indicator pembelajaran 92,2% jelas, (c) uraian 
isi pembelajaran sudah 92% sesuai, mudah, jelas, dan 
menarik, (d) rangkuman 92% sesuai dan jelas, (e) soal-soal 
tes dan kunci jawaban sudah 91% sesuai, (f ) balikan 88% 
jelas dan sesuai, (g) daftar rujukan 86% sesuai. Sedangkan 
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kemudahan mempelajari isi paket pembelajaran mencapai 
89 %, kejelasan isi pembelajaran untuk dipahami oleh 
mahasiswa adalah 92%, kemenarikan pembelajaran 
dengan menggunakan paket sudah 92%, dan kemenarikan 
tampilan buku ajar mencapai 91%.

TABEL 4.22: Kelayakan Produk Uji Coba 
Kelompok Besar

NO. ASPEK YANG DINILAI PENILAIAN 

1 Kejelasan dan kemenarikan petunjuk 92%

2
Kejelasan dan ketepatan tujuan instruksional khusus dan 

indikator pembelajaran
92%

3
Kejelasan, kemudahan, kemenarikan, dan ketepatan uraian 

materi
92%

4 Kesesuaian dan kejelasan rangkuman 92%

5 Kesesuaian komponen soal-soal tes dan kunci jawaban 91%

6 Kejelasan dan kesesuaian balikan 88%

7 Kesesuaian daftar rujukan 86%

8 Kemudahan paket untuk dipelajari 89 %

9 Kejelasan uraian materi pembelajaran 92 %

10 Kemenarikan paket untuk digunakan mahasiswa 90 %

Data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa  
produk yang dikembangkan telah memiliki kelayakan 
empirik baik dalam tataran tinjuan ahli materi, ahli 
desain, ahli bahasa, uji coba perorangan, kelompok 
kecil, dan kelompok besar. Penilaian kelayakan tersebut 
mengisyaratkan bahwa produk yang dikembangkan telah 
memenuhi syarat teoretik dan empirik untuk diterapkan 
atau diimplementasikan di lapangan yang sebenarnya.



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   165

C.	 Efektivitas	Model
Untuk mengetahui efektivitas produk dalam 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa, peneliti melakukan 
uji efektivitas melalui single group pree and post test yang 
melibatkan 30 orang mahasiswa. Perbandingan nilai hasil 
pree dan post tes pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
mahasiswa Jurusan PAI Angkatan tahun 2012/2013 adalah 
sebagai berikut.

Tabel 4.23: Perbandingan Nilai Hasil Pretes dan Postes

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil 
postes.mahasiswa.pada.mata.kuliah.filsafat.pendidikan.Islam.
lebih tinggi dari pada nilai rata-rata hasil pretes, dengan 
perbandingan 81,77 : 65,03. Hal ini menunjukkan bahwa 
telah terjadi  peningkatan hasil belajar setelah mahasiswa 
menggunakan produk pembelajaran yang dikembangkan. 
Dengan kata lain, produk yang dikembangkan efektif  
meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam.

Untuk pembuktian lebih lanjut, data hasil belajar dua 
kelompok uji coba tersebut dianalisis dengan menggunakan 
analisis t test dengan bantuan SPSS dan hitungan manual 
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exel. Hasil uji beda dapat diuraikan sebagai berikut.  Output 
uji t independent samples dengan SPSS:

Gambar 4.7

Paired Samples Statistics

65.03 30 6.657 1.215

81.77 30 5.184 .946

Nilai Pretest

Nilai Postest

Pair 1 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Output di atas menyajikan nilai rerata (mean) dan 
simpangan baku (Std. Deviation) dari kedua kelompok yang 
dibandingkan. Dari nilai rata-ratanya, dapat terlihat bahwa 
rata-rata postes lebih tinggi (81,77) dari pada pretes  (65,03). 
Berdasarkan perbandingan ini dapat diasumsikan bahwa 
setelah mahasiswa belajar dengan menggunakan produk 
pengembangan, maka hasil belajar mereka lebih tinggi. 
Untuk membuktikan asumsi tersebut, dilakukan pengujian 
signifikansi. dengan. uji. t. independent. samples.. Hipotesis.
yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

H
0
: μ postes.≤.μ.pretes

H
1
: μ postes> μ pretes

 H
1
 jika dinyatakan dalam hipotesis penelitian: rerata 

nilai mahasiswa setelah belajar menggunakan paket 
lebih tinggi dari pada sebelum menggunakan paket.

Kriteria keputusan: H
0
.ditolak. jika. taraf . signifikansi.

pada output uji t SPSS lebih kecil dari 0,05.

Output yang diperoleh dari analisis SPSS adalah:
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Gambar 4.8

Paired Samples Test

-16.733 9.677 1.767 -20.347 -13.120 -9.471 29 .000
Nilai Pretest -

Nilai Postest

Pair 1 Mean

Std.

Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence Interval

of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Dua informasi penting yang perlu dilaporkan dari 
output di atas adalah:

varian kedua kelompok adalah sama. Ini didasarkan 1. 
pada bagian yang diberi tanda kotak merah (uji Levene). 
Berhubung variannya sama, maka hasil uji t yang dipakai 
adalah yang baris pertama: equal variances assumed.

Hasil.uji.t:.nilai.t-hitung.-9,471.dengan.taraf .signifikansi.2. 
0,000..Karena.taraf .signifikansi.yang.diperoleh.lebih.kecil.
dari 0,05 (bahkan lebih kecil dari 0,01), maka keputusan 
yang diambil adalah H

0
 ditolak dan H

1
diterima. Atas 

dasar itu, maka kesimpulan yang diambil adalah: belajar 
dengan menggunakan paket efektif  meningkatkan hasil 
belajar mahasiswa. 

D.	 Pembahasan	

1.	 Pendukung	
Teori pembelajaran konvensional tidak bisa 

dipertahankan, karena tidak menguntungkan mahasiswa, 
tidak menguntungkan dosen, tidak menguntungkan 
pengguna produk pendidikan, dan yang lebih parah 
tidak menghargai potensi-potensi kemanusiaan yang 
dianugrahkan Tuhan kepada manusia. Terdapat benturan 
keras antara nilai-nilai yang dianut oleh teori pembelajaran 
konvensional dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam tentang 
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hakikat manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia 
merupakan makhluk Tuhan yang memiliki keunggulan 
komparatif  secara alamiah dibandingkan dengan makhluk 
Tuhan yang lain. Anugrah keunggulan tersebut sengaja 
diberikan Tuhan karena kemuliaan tujuan penciptaannya, 
yaitu supaya manusia mampu menjadi khalifah Allah di 
Bumi. 

Teori-teori belajar yang berada di bawah payung 
konstruktivisme sangat menghargai dan memberi apresiasi 
yang tinggi terhadap potensi-potensi yang dimiliki manusia. 
itulah sebabnya, maka konstruktivisme berpendapat bahwa 
belajar pada hakikatnya bukanlah aktivitas mentransfer 
ilmu dari luar diri individu; akan tetapi, individulah yang 
mengkonstruk, membangun sendiri pengetahuannya. 
Kemampuan membangun pengetahuan berbeda 
dengan kemampuan mengumpulkan atau menghimpun 
pengetahuan. Membangun pengetahuan adalah pekerjaan 
yang menuntut adanya keterlibatan aktif  seluruh 
potensi yang dimiliki oleh individu yang sedang belajar 
untuk merumuskan sendiri pengetahuan sesuai dengan 
kemampuan dan konteks di mana ia berada. Sedangkan 
mengumpulkan pengetahuan adalah pekerjaan sederhana 
yang berkonsentrasi hanya pada mengumpulkan sesuatu 
yang sudah ada, untuk dimasukkan ke dalam diri. 

Islam menghendaki manusia-manusia muslim 
yang belajar hari ini mampu menciptakan dunia baru di 
masa depan. Bukan membawa masa lalu kepada masa 
sekarang, apa lagi ke masa depan. Al-qur’an dengan tegas 
menyatakan: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah 
masing-masing jiwa/pribadi di antara kamu mendesain/
merancang apa yang akan dilakukan di masa depan. Bila 
semangat al-Qur’an tersebut di atas dihadirkan dalam 
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pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam, maka tujuan 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam tidak boleh berhenti 
hanya.pada.upaya.memahami.pemikiran.filosofis.di.bidang..
Pendidikan Islam, akan tetapi perlu ditingkatkan menjadi 
mampu. merumuskan. pemikiran-pemikiran. filosofis. di.
bidang Pendidikan Islam. 

Kemampuan merumuskan pemikiran-pemikiran 
baru. merupakan. kemampuan. spesifik. mahasiswa..
Mahasiswa dituntut mampu melahirkan sesuatu yang 
baru, menawarkan konsep-konsep baru, yang sesuai 
dengan konteks mereka. Sebaliknya, bukan zamannya lagi 
mahasiswa menghafal pemikiran-pemikiran orang lain. 
Karena terlalu banyak menghafal pemikiran orang bisa 
membuat produktivitas berpikir mahasiswa tumpul. 

Dari dimensi tujuan pembelajaran, Tujuan dan 
cakupan materi pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
harus dikembangkan lebih tinggi. Pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam harus diarahkan untuk melatih mahasiswa 
mampu berpikir memecahkan masalah-masalah pendidikan 
Islam, mulai dari masalah-masalah sederhana dan secara 
bertahap menuju pemecahan masalah-masalah Pendidikan 
Islam yang lebih kompleks. Oleh karena itu, silabus Filsafat 
Pendidikan Islam pun harus ditambah muatannya; dari 
yang hanya membahas ruang lingkup Filsafat Pendidikan 
Islam dan hakikat konsep-konsep pendidikan Islam (telaah 
mikro paedagogik pendidikan Islam) ditambah pembahasan 
tentang  telaah makro paedagogik pendidikan Islam, yang 
mencakup telaah tentang hakikat Tuhan, Hakikat Alam 
dan Hakikat Manusia serta Implikasinya bagi Pendidikan. 

Pemahaman akan hakikat 3 unsur tersebut di atas 
(Tuhan, Manusia, dan Alam) serta implikasinya bagi 
Pendidikan Islam penting dimiliki mahasiswa paling tidak 
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karena dua alasan. Pertama, Manusia sebagai subjek dan 
objek pendidikan merupakan makhluk Tuhan dan mereka 
mendiami alam semesta. Memiliki kesadaran sebagai 
makhluk Tuhan yang sedang mendiami alam semesta 
penting bagi mahasiswa agar disiplin dalam aktivitas 
berpikir, tidak tergoda untuk keluar dari ketentuan-
ketentuan Tuhan, dan produk pemikirannya pun menjadi 
rahmat bagi manusia dan alam semesta. 

Kedua, merumuskan implikasi pendidikan dari 
pemahaman-pemahaman akan hakikat Tuhan, manusia, 
dan alam, penting bagi mahasiswa agar mereka terbiasa 
fokus. Artinya, kalau pendidikan itu dimaksudkan sebagai 
instrument untuk mengenal dan mengabdi kepada Tuhan, 
maka pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan 
nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Tuhan, tidak 
boleh melanggar perintah dan larangan Tuhan. Begitu 
pula dengan manusia, kalau pendidikan dipahami sebagai 
proses pemanusiaan manusia, maka pendidikan tidak boleh 
menginjak-injak harga diri manusia, proses pendidikan harus 
proses yang memanusiakan, yaitu proses yang menghargai 
martabat, derajat, dan potensi-potensi manusia. 

Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan 
potensi manusia. Terakhir, kesadaran sebagai makhluk 
yang berada di alam berimplikasi pada proses pendidikan 
yang diarahkan untuk melahirkan pengetahuan, skill, dan 
sikap bersahabat dengan alam dan memanfaatkan alam 
semesta untuk kesejahteraan dengan tetap menjaga dan 
melestarikannya.

Dengan demikian, Filsafat Pendidikan Islam 
seyogianya membelajarkan sesuatu yang bermakna bagi 
mahasiswa untuk menjalin komunikasi tiga arah secara 
simultan dan seimbang. Tiga arah  komunikasi dimaksud 
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adalah komunikasi vertikal dengan Tuhan, dan komunikasi 
horizontal dengan sesama manusia dan dengan makhluk 
ciptaan Tuhan lainnya di alam semesta. Dengan kata lain, 
dalam posisinya sebagai MKK, mata kuliah ini seyogianya 
tidak hanya diarahkan untuk memahami pemikiran para 
filosof .muslim.tentang.unsur-unsur.mikro.pendidikan.Islam,.
akan tetapi juga diarahkan untuk menfasilitasi mahasiswa 
menumbuhkan kemampuan kritis dan kreatif  dalam 
memahami permasalahan (problematika) pendidikan Islam 
dan kemampuan mengembangkan alternatif  pemecahan 
masalah pendidikan Islam berbasis nilai-nilai qur’ani; baik 
yang berdimensi ketuhanan (habluminallah) maupun yang 
berdimensi kemanusiaan (habluminannas), maupun yang 
berdimensi kemakhlukan (habluminal qoinaat).

Implikasi dari pemikiran tersebut adalah bahwa 
cakupan. silabus. filsafat. pendidikan. Islam. tidak. boleh.
terbatas pada telaah mikro paedagogik pendidikan Islam, 
akan tetapi perlu diperluas sehingga meliputi telaah 
mendalam tentang hakikat Tuhan, hakikat manusia, dan 
hakikat alam, yang merupakan telaah makro paedagogik 
pendidikan Islam. Pemahaman mendalam tentang hakikat 
Tuhan, manusia, dan alam menjadi kemampuan prasyarat 
dalam merumuskan konsep-konsep hakikat pendidikan 
Islam serta melakukan reformulasi pendidikan Islam. 

Dengan demikian, cakupan (keluasan dan kedalaman) 
materi.pembelajaran.dalam.silabus.filsafat.pendidikan.Islam.
dapat dibagi dalam tiga kategori besar. Pertama, telaah 
mendalam tentang hakikat Tuhan, manusia, dan alam 
serta beragam implikasinya bagi pendidikan Islam. Kedua, 
telaah mendalam tentang hakikat komponen-komponen 
pendidikan Islam, yang dibangun atas dasar pemahaman 
utuh dari materi bagian pertama. Ketiga, telaah mendalam 



172    •    D r.  I s m a i l  T h o i b,  M . Pd . 

terhadap problematika dan kemungkinan reformulasi 
pendidikan Islam menuju pendidikan Islam yang lebih 
baik dan lebih bermartabat. Bagian ketiga merupakan 
bagian yang sangat krusial karena menjadi manifestasi 
dari pemahaman dan kesadaran yang terbangun secara 
sistemik dari dua bagian sebelumnya. Dari uraian di atas 
dapat digambarkan kerangka bangun cakupan tujuan dan 
materi.filsafat.pendidikan.Islam.sebagai.berikut.

Gambar 4.7: Materi Filsafat Pendidikan Islam

Gambar di atas menunjukkan empat bagian tujuan 
dan.materi.filsafat.pendidikan.Islam.saling.mengandaikan.
satu dengan yang lain. Pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam adalah membelajarkan mahasiswa agar memiliki 
kecakapan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) 
dalam menelaah aneka problematika pendidikan Islam 
untuk dijadikan sebagai input dalam mengelola dan 
mengembangkan pendidikan Islam masa depan yang lebih 
santun, beradab, dan berdaya saing. 

Proses telaah masalah dan reformulasi pendidikan 
Islam merupakan proses yang mengintegrasikan nilai-
nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman. Nilai-nilai 
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tersebut harus menjadi payung, titik pijak, dan titik tuju 
semua proses dan praksis pendidikan Islam. Nilai-nilai 
ketuhanan penting ditangkap dan dijewantahkan dalam 
semua dimensi pendidikan Islam, karena kekuatan utama 
pendidikan Islam terletak pada ketajaman dimensi spiritual-
ketauhidannya. Bila dimensi spiritualitas hilang dalam 
proses pendidikan, maka pendidikan tersebut tidak layak 
diindentifikasi.sebagai.pendidikan.Islam.

Filsafat pendidikan Islam, sesuai dengan porsinya 
sebagai mata kuliah keahlian yang lebih banyak berbicara 
tentang bagaimana seharusnya mahasiswa berpikir, 
bertanggung jawab untuk menghasilkan mahasiswa yang 
mampu berpikir mandiri dan kreatif  dalam mencari hakikat 
kebenaran di bawah panduan spirit tauhid. Produk utama 
proses berpikir berbasis spirit ketuhanan adalah kesadaran 
akan adanya Tuhan dengan segala kekuasaanNya, dan 
kesadaran terhadap kontinuitas kontrol Tuhan dalam 
kehidupan manusia. Dalam wilayah kehidupan sehari-hari, 
kesadaran tersebut mengejewantah dalam bentuk selalu 
berkemauan positif; berpikir positif; berkata santun dan 
patut; serta berperilaku jujur, amanah, tabliq, fathanah. 
Dengan demikian, dari sudut pandang aspek nilai-nilai 
ketuhanan,  mahasiswa yang ingin dibangun oleh mata 
kuliah Filsafat Pendidikan Islam adalah mahasiswa yang 
memiliki proto type senantiasa tunduk, patuh, dan taat 
kepada Tuhan (islam), kapan dan di mana pun; dalam 
keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring.

Sekilas, Kesadaran ketuhanan, seakan-akan, 
merupakan wilayah sakral antara seorang hamba dengan 
Tuhan. Akan tetapi, kesadaran ketuhanan, bukanlah sesuatu 
yang bisa dipandang hitam putih dan dilokalisir menjadi 
persoalan seorang hamba dengan Tuhan, kesadaran 
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ketuhanan justru wajib menampakkan diri dalam bentuk 
interaksi kemanusiaan (hablum min annas) dan interaksi 
kemakhlukan (hablum min alqooinaat) yang dilandasi oleh 
nilai-nilai keimanan yang berkualitas.

Indikator. manusia. unggul. dalam. kajian. filsafat.
pendidikan Islam bukanlah manusia yang memiliki titel 
dan gelar yang berderet-deret, bukan pula manusia yang 
berhasil mengumpulkan ilmu, harta, dan tahta yang 
melebihi manusia-manusia lain. Akan tetapi, manusia 
unggul semata-mata diukur pada derajat ketundukan dan 
kepatuhannya kepada Tuhan, yang menampakkan diri 
secara sempurna dalam dua ranah interaksi. Pertama, ranah 
interaksi vertikal, manusia unggul adalah manusia yang 
selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. 
Hubungan tersebut tampak pada kemauannya yang keras 
untuk selalu berada dalam kondisi “taat” melaksanakan 
perintah-perintah Tuhan dan taat pula meninggalkan 
larangan-larangan Tuhan. 

Kedua, ranah interaksi horizontal, yang menampakkan 
diri dalam pola interaksi yang selalu baik kepada sesama 
manusia. Karakter baik kepada sesama menampakkan diri 
dalam sikap-sikap universal seperti: jujur, adil, amanah, 
tenggang rasa, gotong royong, menolong, dll. Selain 
kepada sesama manusia, ranah interaksi horizontal juga 
terjadi antara manusia dengan makhluk-makhluk Tuhan 
yang ada di alam. Kebaikan pada alam tampak pada sikap 
selalu memelihara dan merawat kelestarian alam dan 
makhluk-makhluk Tuhan, memanfaatkan segala ciptaan  
sesuai peruntukkannya secara aktif, kreatif  dan produktif, 
serta tidak suka membuat kerusakan di muka Bumi.

Pembelajaran.filsafat.pendidikan.Islam.harus.didesain.
untuk mengantarkan  mahasiswa mencapai “alhikmah”, 
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yaitu ketaqwaan, kesucian, dan kasih sayang. Ketaqwaan 
kepada Tuhan (Allah swt) adalah inti dari segala kebajikan. 
Namun tidak ada ketaqwaan tanpa kesucian. Oleh karena itu, 
filsafat.pendidikan.Islam.harus.mampu.mempresentasikan.
sejumlah tujuan, metode, dan materi pembelajaran yang 
memungkinkan mahasiswa menjadikan kesucian sebagai 
tradisi. Kesucian yang dimaksud bukan hanya kesucian 
fisik,.badan,.dan.pakaian.dari.najis;.akan.tetapi.juga.kesucian.
ruhaniah dari segala sesuatu yang menjadikannya kotor. 
Kesucian ruhaniah penting maknanya bagi mahasiswa, 
karena hanya ruhani yang suci yang dapat memancarkan 
pikiran, rasa, tutur kata, dan perilaku yang terpuji.

Di samping tuntutan idealitas komponen-komponen 
pendidikan yang disebutkan di atas,  pengembangan 
model penting dilakukan untuk merubah perilaku berpikir 
mahasiswa menjadi lebih baik. Saat ini, IAIN Mataram 
pada umumnya dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
pada khususnya sering dihadapkan kepada kondisi yang 
paradoksal. Di satu sisi, nama besar sebagai institusi Islam 
menuntut mahasiswa mampu menunjukkan keteladanan 
kepada masyarakat, tentu saja, dengan menampilkan 
perilaku-perilaku dan karya-karya akademik yang 
membanggakan. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat justru 
sedikit kecewa dengan perilaku yang dipertontonkan oleh 
mahasiswa. Mahasiswa IAIN Mataram lebih dikenal sebagai 
mahasiswa yang suka demo dan urak-urakan. Pada saat 
demontrasi mahasiswa berada dalam kondisi emosional 
tidak terkontrol, sehingga seringkali mengeluarkan kata-
kata kotor dan perilaku anarkis. Kondisi ini tentu saja sangat 
bertentangan dengan nilai-nilai ajaran yang seharusnya 
sudah mereka terima di kampus, termasuk ajaran yang 
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mereka peroleh dari mata kuliah Filsafat pendidikan 
Islam. 

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembelajaran 
filsafat. pendidikan. Islam. yang. lebih. komprehensif,.
dibutuhkan pengembangan materi pembelajaran yang 
memadai, yang mencakup bukan hanya telaah makro 
paedagogik dan telaah mikro paedagogik, akan tetapi juga 
telaah problematika dan rekontruksi pendidikan Islam.

Di samping pengembangan tujuan dan materi 
pembelajaran, hal lain yang perlu ditata ulang adalah proses 
pembelajaran. Proses pembelajaran perlu digeser dari proses 
pembelajaran konvensional kepada proses pembelajaran 
yang mampu mengakomodasi keterlibatan siswa sebagai 
subjek utama pembelajaran. Proses pembelajaran yang 
menjadikan mahasiswa hanya sebagai pendengar dan 
pencatat perlu digeser menjadi proses pembelajaran 
yang memungkinkan mahasiswa banyak berbicara dan 
menyampaikan pendapat. Sebaliknya, dosen mencatat dan 
mendengar lebih banyak dari mahasiswa.

Perlunya perubahan metode pembelajaran karena 
metode pembelajaran memiliki peranan penting dalam 
mensukseskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 
yang baik, yang didukung oleh materi pembelajaran yang 
sangat memadai belum menjamin akan mengantarkan 
mahasiswa mencapai hasil belajar yang baik apabila 
tidak didukung oleh metode pembelajaran yang baik. 
Ukuran baik bagi suatu metode adalah efektivitas, artinya 
dengan menggunakan metode tertentu mahasiswa akan 
memperoleh hasil belajar yang maksimal.

Banyak metode pembelajaran yang sudah dikenal luas 
oleh dosen dan mahasiswa, seperti metode ceramah, metode 
diskusi, metode tanya jawab, metode kerja kelompok, 
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metode pemecahan masalah, metode penugasan, metode 
karya wisata, metode resitasi, metode unjuk kerja, metode 
bermain peran, dan sebagainya. Namun, tidak ada satu pun 
di antara metode-metode pembelajaran tersebut yang 100% 
lebih baik dari metode lainnya. Semua metode memiliki 
kelebihan dan kekurangan sekaligus. Baik atau tidak baiknya 
suatu metode digunakan dalam pembelajaran bergantung 
sungguh pada tujuan pembelajaran, kondisi subjek belajar, 
dan kemampuan pembelajar dalam menggunakan metode 
tersebut.

Secara umum, para teoretisi pembelajaran 
memberikan penilaian bahwa pembelajaran yang baik 
adalah pembelajaran yang menggunakan multi metode 
dan multi media. Ini berarti bahwa, dalam membelajarkan 
suatu materi pembelajaran, dosen dituntut mampu 
menerapkan beragam metode dan menghadirkan beragam 
media pembelajaran. 

Metode dan media pembelajaran merupakan salah 
satu faktor determinan yang berpengaruh terhadap 
motivasi dan minat belajar mahasiswa. Penggunaan metode 
dan media pembelajaran yang menarik berpengaruh positif  
dalam meningatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa 
terhadap mata kuliah tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
mahasiswa pun seringkali memberikan penilaian terhadap 
dosen-dosen yang mengajar. Mahasiswa berkesimpulan 
bahwa dosen yang baik, adalah dosen yang menguasai 
materi pembelajaran dan mampu mempresentasikan 
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

Ukuran menarik dan menyenangkan bagi mahasiswa 
pun teramat sangat sederhana, seperti: adanya keterlibatan 
mahasiswa yang tinggi dalam pembelajaran; teknik dosen 
menyampaikan materi tidak monoton ceramah; dosen yang 
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humoris lebih disukai dari pada yang seram; penyampaian 
materi dengan menggunakan power poin lebih disukai 
mahasiswa dari pada materi yang disampaikan secara lisan 
dan atau sekedar menulis di papan; penugasan kelompok 
atau kerja kelompok lebih disukai mahasiswa dari pada 
kerja individual; pembelajaran yang menyentuh masalah-
masalah riil yang dialami dan atau diketahui mahasiswa 
lebih menarik perhatian mereka dibandingkan dengan 
masalah yang tidak dialami atau tidak diketahui; metode 
pembelajaran yang memberi ruang dan waktu yang luas 
untuk mahasiswa mendiskusikan masalah dan kemudian 
mempresentasikannya dianggap oleh mahasiswa lebih 
bermartabat dan lebih menantang dari pada metode-
metode pembelajaran lainnya.

Kuatnya pengaruh metode pembelajaran terhadap 
motivasi dan minat belajar mahasiswa berimplikasi pada 
semakin tingginya tuntutan akademik dan profesionalitas 
seorang dosen. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
dosen dalam pembelajaran perlu diperbaharui dan 
ditingkatkan setiap saat agar mereka mampu menyuguhkan 
pembelajaran yang  efektif, menarik, dan menyenangkan 
kepada mahasiswa. 

Persoalan klasik yang hingga kini masih muncul 
dalam proses pembelajaran adalah para pembelajar (dosen) 
lamban dan bahkan terkesan sulit melakukan transformasi 
dalam mengadopsi pengetahuan dan keterampilan-
keterampilan pembelajaran baru yang berkembang sangat 
cepat dalam dunia pendidikan. Dosen, kadang-kadang, 
kalah start dari mahasiswanya sendiri dalam mendapatkan 
dan memperesentasikan materi-materi belajar dan 
pembelajaran secara lebih menarik. Hal ini terbukti, 
tidak jarang mahasiswa mampu menampilkan power poin 
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pembelajaran yang jauh lebih menarik dari pada yang 
mampu ditampilkan oleh dosen.

Persoalan ketiadaan waktu, kemauan, dan kemampuan 
akses pada sumber-sumber daya pembelajaran mutaakkhir 
adalah persoalan riil yang dihadapi oleh sebagian dosen 
saat ini. Persoalan ini harus diatasi segera karena terkait 
erat dengan performance dan kredibilitas profesional 
seorang dosen. salah satu upaya mengatasi masalah ini 
adalah dengan melakukan kerja pengembangan untuk 
mengembangkan paket-paket pembelajaran yang utuh 
dan komprehensif, yang siap dieksekusi oleh para dosen 
pengampu mata kuliah di lapangan.

Paket. pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam.
sangat diperlukan oleh dosen dan mahasiswa yang 
memprogramkan mata kuliah tersebut. Kehadiran paket 
pembelajaran diasumsikan akan mampu mengatasi 
sebagian dari sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh 
dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. Masalah riil 
yang akan teratasi dengan adanya paket pembelajaran 
adalah. kemudahan. mengakses. sumber. belajar. filsafat.
pendidikan Islam oleh dosen dan mahasiswa, mahasiswa 
bisa melakukan pembelajaran mandiri, dan mengukur 
sendiri tingkat ketercapaian hasil belajarnya. Bagi dosen, 
adanya paket pembelajaran tidak hanya memudahkan 
dari segi penetapan tujuan pembelajaran, akan tetapi juga 
membantu mereka dalam menyiapkan bahan, metode, dan 
strategi yang tepat, yang akan dilewati dalam perkuliahan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.	 Penghambat	
Pengembangan merupakan pekerjaan yang sangat 

berat dan berdurasi waktu sangat panjang. Berat, karena 
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pengembangan melibatkan kerja sistematis, mulai dari 
identifikasi. kebutuhan. pengembangan,. membuat. desain.
pengembangan, memproduksi bahan pengembangan, 
melakukan validasi dan uji coba produk pengembangan, 
sampai dengan implementasi dan desiminasi produk. 

Proses yang berat ini melibatkan beragam pakar di 
bidangnya untuk melakukan validasi dan evaluasi terhadap 
produk, serta melibatkan sejumlah dosen dan mahasiswa 
sebagai subjek uji coba produk. Kesuksesan pekerjaan 
pengembangan sangat bergantung kepada kesabaran dan 
keahlian pengembang dalam melakukan kerja kolaboratif  
dengan komponen-komponen lain yang terlibat dalam 
kerja pengembangan. 

Kerja pengembangan yang paling awal adalah 
melakukan analisis kebutuhan pengembangan. Proses 
analisis akan berjalan lancar apabila tersedia input yang 
memadai untuk dianalisis. Kesulitan yang dihadapi 
pengembang dalam tahap analisis adalah tidak tersedianya 
data yang memadai untuk dianalisis, khusus pada dimensi 
silabus pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam.

Pada dimensi silabus pembelajaran, pengembang 
dihadapkan kepada suatu realitas silabus yang tidak seragam 
antara dosen yang satu dengan dosen yang lain, baik pada 
jurusan yang sama maupun pada jurusan yang berbeda. 
Perbedaan silabus yang ditawarkan menunjukkan tidak 
adanya koordinasi dan konsolidasi antara dosen pengajar 
mata kuliah yang sama pada tingkat Fakultas dan Jurusan, 
serta menunjukkan pula lemahnya kontrol Fakultas 
dan Jurusan terhadap dosen pengampu mata kuliah. 
Tidak adanya keseragaman silabus mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam tidak hanya terjadi pada internal Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, akan tetapi 
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juga terjadi pada IAIN-IAIN lain di Indonesia. Perbedaan 
yang sama juga terjadi pada buku-buku referensi Filsafat 
Pendidikan Islam. 

Selain terjadi pada silabus dan referensi, perbedaan 
dalam mempersepsikan Filsafat Pendidikan Islam terjadi  
juga pada deskripsi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam 
itu sendiri; sebagian mendeskripsikan mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam sebagai cabang dari ilmu Filsafat, 
sedangkan sebagian lain mendeskripsikannya sebagai 
cabang dari ilmu pendidikan Islam. Perbedaan-perbedaan 
tersebut, di satu sisi, menunjukkan adanya dinamika yang 
sangat kuat dalam proses pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam. Akan tetapi, di sisi lain, dapat menimbulkan 
kebingungan dan ketidakpastian. Kondisi tersebut menjadi 
salah satu faktor yang memberikan hambatan dalam proses 
analisis kebutuhan pengembangan paket pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam.

Paket yang dikembangkan ini dihajatkan untuk 
menjadi pegangan bagi dosen dan mahasiswa dalam 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam. Oleh karena itu, 
dalam mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada, baik 
pada silabus, deskripsi mata kuliah, maupun pada buku-
buk referensi Filsafat Pendidikan Islam, pengembang 
memunculkan sintesis yang bersifat akomodatif  dengan, 
tentu saja, mempertimbangkan karakterisitik mahasiswa 
sebagai sasaran utama mata kuliah ini. Sehingga, silabus, 
deskripsi, dan paket pembelajaran yang diproduksi 
merupakan hasil kompilasi dari beberapa sumber, tetapi 
memiliki perbedaan-perbedaan dari sumber aslinya.

Produk pembelajaran yang dihasilkan dari kerja 
pengembangan merupakan bahan mentah yang belum bisa 
dikatakan layak untuk digunakan. Bahan yang diproduksi 
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harus melewati proses validasi dan evaluasi panel ahli untuk 
mendapat.justifikasi.kelayakan..Proses.validasi.dan.evaluasi.
itu sendiri bukanlah proses yang mudah dan singkat, proses 
tersebut bisa menjadi proses yang sangat kompleks dan 
panjang, terutama bila jumlah tim panel ahli lebih dari satu 
orang untuk masing-masing satu bidang keahlian. Untuk 
melakukan validasi produk pembelajaran, Atwi Suparman, 
menyarankan untuk melibatkan: 1-3 orang ahli isi; 1-3 
orang desain pembelajaran; 1-3 orang ahli bahasa, dan 1-3 
orang.ahli.desain.grafik..

Keterlibatan panel ahli penting maknanya untuk 
melakukan validasi dan evaluasi  produk pengembangan, 
agar produk yang dihasilkan memiliki kredibilitas, 
akuntabilitas, dan kualitas yang memadai, sehingga produk 
tersebut dapat dipandang layak atau patut untuk digunakan. 
Semakin banyak tim ahli yang terlibat akan semakin baik 
bagi produk tersebut, karena ia akan menjadi produk yang 
kaya perspektif. 

Namun, saran Atwi tersebut bermakna bahwa seorang 
pengembang pembelajaran memiliki ruang untuk memilih 
jumlah pakar yang akan dilibatkan sebagai validator dan 
evaluator produk pengembangannya. Ia bisa memilih 1, 2, 
atau 3 orang pakar untuk satu bidang keahlian. Penetapan 
jumlah pakar yang akan dilibatkan, tentu saja, didasarkan 
atas pertimbangan-pertimbangan yang kuat. Salah satu dasar 
pertimbangan tersebut adalah ketersediaan jumlah pakar 
yang bisa diakses oleh pengembang, serta kesediaan pakar 
yang ada untuk berpartisipasi dalam kerja pengembangan. 
Hal lain yang bisa dijadikan bahan pertimbangan adalah 
keterbatasan pengembang dalam dimensi waktu, tenaga, 
dan dana yang dialokasikan bagi kerja pengembangan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka 
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dalam kerja pengembangan ini, pengembang memilih 
untuk menggunakan pakar dalam jumlah yang minimal, 
yaitu 1 pakar untuk 1 bidang.

Berubah ke arah yang lebih baik, menjadi tujuan 
utama kerja pengembangan paket pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Mataram. Sasaran yang dihajatkan berubah adalah 
dosen dan mahaiswa sebagai subjek utama pembelajaran, 
sedangkan arah perubahan yang dituju adalah perubahan 
dari pembelajaran tradisional-konvensional, menuju 
pembelajaran modern-berbasis berpikir kritis. Perubahan 
tersebut, sangat dibutuhkan, karena pembelajaran berbasis 
berpikir kritis dipandang sangat sesuai dengan tujuan 
dan muatan pembejaran Filsafat dan  diasumsikan lebih 
efektif  dan menyenangkan dibandingkan pembelajaran 
konvensional. 

Namun, dalam tataran implementasi dan desiminasi, 
proses implementasi pembelajaran baru merupakan sesuatu 
yang tidak mudah. Tidak mudah, karena tidak semua 
komponen pengguna bisa menerima sesuatu produk baru 
dan meninggalkan produk lama dengan mudah. Secara 
teoretik, dalam teori defusi inovasi, terdapat beberapa type 
manusia dalam merespon temuan-temuan baru. Pertama, 
adalah mereka yang cepat menerima temuan baru, karena 
dipandangnya lebih efektif  dari pada sesuatu yang sudah 
ada sebelumnya. Kedua, mereka yang wait and see dengan 
temuan baru, karena ia belum yakin dengan efektivitasnya 
sebelum dia menyaksikan contoh yang diperoleh orang 
lain. Ketiga, mereka apatis terhadap temuan baru, type ini 
adalah type orang yang tidak menyatakan menolak dan 
juga tidak menyatakan menerima, baginya mau yang baru 
atau yang lama sama saja, masa bodoh. Keempat, mereka 
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yang alergi dengan yang baru dan menyatakan menolak 
yang baru, hal ini dilakukan karena mereka sudah tidak 
bisa dipisahkan dengan pola lama, bagi mereka pola lama 
menguntungkan, sudah dikenal dan tidak bisa dipisahkan 
dari kehidupan mereka.

Proto type manusia yang digambarkan di atas ditemukan 
pula dalam proses implementasi dan desiminasi model 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam berbasis berpikir 
kritis. Tidak semua pengguna (dosen dan mahasiswa) dapat 
menerima dengan mudah produk ini untuk diterapkan 
dalam proses pembelajaran. Di antara mereka yang 
menolak, ada yang berargumen bahwa, Filsafat Pendidikan 
Islam sudah memiliki metode pembelajaran sendiri yang 
berbeda dengan metode pembelajaran mata kuliah-mata 
kulian lainnya. Filsafat memiliki metode kontemplasi, 
berpikir radikal, sistrematis, dan universal dalam mendekati 
suatu masalah. Tetapi, dalam praktek pembelajaran sehari-
hari kelompok ini kadang-kadang lupa menerapkan metode 
pembelajaran.filsafat.yang.sesungguhnya,.sehingga.mereka.
membalajarkan Filsafat hanya menggunakan metode-
metode konvensional.

Ada pula di antara pengguna (dosen dan mahasiswa) 
yang menilai model pembelajaran produk pengembangan 
ini sangat bagus, namun untuk mengimplementasikannya 
dalam pembelajaran riil mengalami kesulitan karena sudah 
terbiasa dengan model pembelajaran konvensional. 

Proses uji coba, implementasi dan desiminasi model 
pembelajaran ini secara ideal dapat dilakukan di luar IAIN 
Mataram. Dipandang ideal, karena proses yang dilakukan 
di luar bisa terjaga objektivitasnya. Namun, demikian, 
karena mengingat berbagai keterbatasan waktu, dana, dan 
tenaga, maka seluruh proses yang dimaksud dilakukan 
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di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram. 
Meskipun demikian, bukan berarti objektivitas penelitian 
ini tergadaikan, untuk menjaga dan menjamin objektivitas, 
peneliti menerapkan metode-metode yang sangat ketat 
dalam memilih sampel penelitian. 

3.	 Kekuatan	
Model pembelajaran berbasis berpikir kritis dalam 

bidang Filsafat Pendidikan Islam kuat secara teoretik dan 
kuat secara praktis. Kuat secara teoretik karena model 
pembelajaran ini dibangun dan didukung oleh teori-teori 
pembelajaran yang sangat kuat. Berpikir kritis, menurut 
Kurland, adalah berpikir rasional, terbuka, disiplin, dan 
mendalam tentang sesuatu. Berpikir jenis ini dibutuhkan 
oleh mahasiswa dalam belajar untuk dapat menangkap 
susbstansi yang dipelajari dan untuk memproduksi 
pengetahuan-pengetahuan baru yang dibutuhkan dalam 
kehidupannya.

Keterampilan berpikir kritis menitikberatkan 
pada kemampuan menganalisis dan mendiagnosis suatu 
persoalan untuk menentukan sikap dan keputusan yang 
tepat terkait persoalan tersebut. Dalam belajar, mahasiswa 
seringkali dihadapkan dengan pilihan-pilihan jamak, bukan 
pilihan tunggal. Pada saat berhadapan dengan pilihan-
pilihan tersebut, mahasiswa harus menentukan sikap, 
memilih atau tidak memilih berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan rasional dan bukti-bukti empirik. Berpikir 
kritis mengantarkan mahasiswa memiliki otonomi atas 
dirinya sendiri dan memiliki apresiasi yang tinggi terhadap 
kehadiran orang lain diluar dirinya. Pendapat orang lain 
tidak serta merta harus ditolak karena berbeda dengan 
diri sendiri; sebaliknya, pendapat sendiri tidak serta merta 
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harus dipertahankan bilamana bukti-bukti menunjukkan 
pendapat tersebut tidak kuat.

Pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang 
lain merupakan variabel penting untuk dipertimbangkan 
sebelum membuat suatu keputusan atau kesimpulan 
terhadap sesuatu dalam berbuatan belajar. Dengan kata 
lain, dalam belajar, seorang mahasiswa harus menjadi 
dirinya sendiri dan tidak boleh menjadi orang lain. 
Tuntutan ini sejalan dengan teori belajar konstruktivistik 
yang berpendapat bahwa, belajar adalah proses konstruksi 
pengetahuan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman 
yang telah dimiliki. Pengalaman yang dimaksud bisa berarti 
pengalaman dengan orang tua, masyarakat, guru, teman 
sejawat, dan pengalaman dengan sejumlah sumber belajar 
lainnya(audio, visual, dan audio visual.

Pembelajaran berbasis berpikir kritis sejalan 
dengan semangat pembelajaran konstruktivistik karena 
menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif  dan bukan 
subjek pasif  pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran 
Filsafat Pendidikan Islam, mahasiswa diposisikan sebagai 
manusia.yang.aktif .berfilsafat,.yaitu.manusia.yang.berpikir.
secara mendalam, sistematis, dan universal tentang 
Pendidikan Islam, bukan manusia yang menghafal sederetan 
pendapat atau pikiran orang lain tentang Pendidikan 
Islam.

Belajar memikirkan menunjukkan mahasiswa berada 
dalam posisi subjek belajar yang sangat aktif, kreatif, dan 
produktif. Aktif, karena mahasiswa harus melibatkan 
totalitas potensinya untuk memikirkan dan merenungi 
pendidikan Islam, baik merenungi hakikat konseptualnya 
maupun memikirkan problematika praksisnya. Kreatif, 
artinya dalam memikirkan tersebut mahasiswa harus 
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mampu membangun argumentasi yang kuat, yang akan 
mendukung temuan-temuannya. Produktif, artinya 
mahasiswa harus menghasilkan sesuatu dari aktivitas 
berpikirnya. Sesuatu itu dapat berupa kesimpulan atau 
keputusan tentang rumusan-rumusan konseptual, atau juga 
tentang langkah-langkah pemecahan masalah Pendidikan 
Islam.yang.efektif .dan.efisien.

Berpikir mendalam merupakan salah satu di antara 
ciri berpikir kritis. Berpikir mendalam mengandung 
makna memikirkan sesuatu sampai ke akar-akarnya, 
berpikir tentang hakikat sesuatu, bahkan berpikir tentang 
hakikat berpikir itu sendiri. Terdapat hubungan yang kuat 
antara berpikir mendalam dengan berpikir kritis. Dalam 
berpikir kritis seseorang dituntut untuk menghasilkan 
suatu keputusan atau kesimpulan dari sesuatu yang sedang 
dipikirkannya atau sesuatu yang sedang dihadapinya. 
Keputusan yang tepat adalah produk dari berpikir 
mendalam. 

Berpikir mendalam yang dimaksud di sini adalah 
kemampuan pemikir dalam melihat keterkaitan unsur-
unsur terkecil dari sebuh komponen yang sedang 
dipikirkannya, keterkaitan antara fenomena yang satu 
dengan fenomena lain atau antara variabel yang satu 
dengan variabel lain dalam membentuk suatu masalah. 
Kemampuan melihat benang merah dalam suatu persoalan 
akan sangat menentukan ketepatan dan kualitas keputusan 
yang dapat diambil dalam menyelesaikan permasalahan 
tersebut.

Selain teori belajar konstruktivistik, teori belajar lain 
yang mendukung pembelajaran berbasis berpikir kritis 
adalah teori-teori belajar kognitivisme yang terdiri atas 
teori cognitive field, teori schema, dan information-processing 
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theory.72 Menurut teori cognitive field, belajar adalah termasuk 
aktivitas mental, sehingga yang paling berpengaruh dalam 
belajar adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. 
Seorang mahasiswa akan belajar dengan sungguh-sungguh 
apabila suasana yang tercipta dalam proses pembelajaran 
tersebut mampu membuat dia termotivasi dalam belajar.

Pembelajaran berbasis berpikir kritis memungkinkan 
mahasiswa memperoleh motivasi eksternal dan internal 
yang kuat. karena proses pembelajarannya yang melibatkan 
aktivitas mental mahasiswa. Aktivitas mental yang tercipta 
dalam proses tersebut tidak hanya berupa kemampuan 
mendalami suatu persoalan melalui implementasi berpikir 
mendalam; akan tetapi juga kemampuan melihat keluar 
melalui tradisi berpikir terbuka. 

Implementasi berpikir mendalam dalam berpikir 
kritis bermaksud mengajak mahasiswa untuk  mencermati 
dan memikirkan secara kritis hakikat konseptual dan 
realitas empirik praksis pendidikan Islam. Dalam 
pembelajaran ini, mahasiswa menjadi subjek utama dalam 
berpikir, sedangkan dosen berposisi sebagai fasilitator 
yang menyediakan aneka strategi, bahan, dan media yang 
memungkinkan mahasiswa belajar secara maksimal. 

Produk atau hasil belajar yang diharapkan dalam 
pembelajaran bukan dalam bentuk hafalan terhadap produk 
pemikiran orang-orang terdahulu tentang pendidikan 
Islam. Akan tetapi, capaian belajar mahasiswa diukur 
berdasarkan proses yang berkembang dalam suasana 
pembelajaran dan kemampuan memproduksi pemikiran-
pemikirannya sendiri tentang pendidikan Islam. Adanya 

72 James P.Bymes, Cognitive Develoment and Learning in 
Instructional Contexts (Boston: Allyn and Bacon, 1996), p.24-25
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kemampuan memproduksi inilah yang dapat menjadi 
motivasi instrik bagi mahasiswa dalam belajar. Mereka 
akan bangga dengan capaian-capaian pribadinya, dan akan 
terus berusaha meningkatkannya dari waktu ke waktu.

Dengan berpikir terbuka, seorang mahasiswa secara 
sadar menerima kehadiran pikiran yang berbeda dari 
luar dirinya, termasuk pula di sini adalam kemampuan 
mengembangkan diri sebagai makhluk sosial, yang selalu 
berinteraksi dengan manusia lainnya melalui proses dialog 
mendalam, diskusi terbuka, prensentasi, tanya jawab, 
dan.refleksi..Proses-proses.tersebut.akan.menjadi.sesuatu.
yang sangat menyenangkan dan mendorong mahasiswa 
untuk belajar. Mereka termotivasi untuk belajar karena 
teman-teman lainnya juga belajar, mereka termotivasi 
mengemukakan pertanyaan, pendapat, dan tanggapan, 
karena hal yang sama dilakukan juga oleh temannya yang 
lain. 

Teori schema, teori  ini berpendapat bahwa masing-
masing orang memiliki schema dalam dirinya. Schime  
tersebut berguna dalam mengingat pengalaman yang 
diperoleh melalui proses menyeleksi, mengambil initisari, 
dan.menginterpretasi,.yang.kumudian.dapat.dimodifikasi.
melalui aktivitas penambahan, penyesuaian, dan 
restrukrisasi. Teori ini juga dapat mendukung pembelajaran 
berbasis berpikir kritis. Karena  dalam aktivitas berpikir kritis, 
seorang mahasiswa tidak dibenarkan untuk terkungkung 
dengan temuan-temuan dan pikirannya sendiri. Sebaliknya, 
seorang pemikir kritis adalah seorang yang siap berbagai 
dan merasakan eksistensi orang lain. Konsekwensi logis 
dari aspek ini adalah bahwa pemikir kritis dapat saja 
meninggalkan pemikiran-pemikiranya sendiri dan beralih 
kepada pemikiran orang lain, seluruhnya atau sebagiannya, 
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melalui seleksi-seleksi yang ketat. Hidup adalah untuk 
berbagi dan beradaptasi adalah suatu kesadaran baru yang 
ingin dihadirkan menjadi milik mahasiswa melalui aktivitas 
berpikir kritis.

Restrukturisasi sendiri merupakan ciri khas dari 
kegiatan berpikir kritis. Restrukturisasi mengandung makna 
bahwa proses belajar tidak lain adalah proses membangun 
kembali, memperbaharui kembali pengalaman, 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga akomodatif  
terhadap perkembangan kehidupan mutakhir. Proses 
tersebut dimungkinkan terjadi melalui dialog dan diskusi. 
Dalam dialog dan diskusi seorang mahasiswa mendapat 
ruang untuk mengekspresikan dirinya, menguji konsep-
konsep dan bukti-bukti emprik yang memperkuat 
argumentasinya. Namun, pada akhirnya mereka harus 
mengakui bahwa pendapat dirinya tentang sesuatu tidak 
selalu baik; dan, pada saat yang sama, pendapat orang lain 
tidak selalu buruk. Sehingga tugas mahasiswa adalah selalu 
memperbaharui dan melakukan restrukturisasi pendapat 
dan pikirannya.

Di samping didukung oleh dua teori kognitif  di atas, 
pembelajaran berbasis berpikir kritis juga kuat secara 
teoretik karena didukung oleh teori kognitif  ketiga, yaitu, 
Teori information-processing theory, teori ini berpendapat 
bahwa belajar merupakan upaya untuk memproses, 
memperoleh, dan menyimpan informasi melalui memori 
jangka pendek  dan jangka panjang. Memproses informasi 
maksudnya adalah bahwa informasi yang diperoleh tidak 
langsung ditelan mentah-mentah, melainkan ditelaah secara 
kritis, dikaji, dibanding-bandingkan dengan informasi yang 
sudah diperoleh sebelumnya barulah kemudian informasi 
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itu diendapkan untuk direproduksi pada kesempatan yang 
akan datang.

Pendapat information-processing theory sejalan dengan 
tradisi berpikir kritis dimana seseorang tidak boleh 
menelan mentah-mentah setiap informasi yang ada. 
Seorang pemikir kritis tidak boleh apriori dalam mensikapi 
informasi, informasi tidak boleh langsung diterima karena 
informasi itu sangat menggembirakan, dan atau langsung 
ditolak karena tidak sesuai dengan keiinginan. Untuk 
menentukan sikap terhadap informasi, maka informasi 
harus didalami, dicermati bukti-bukti yang mendukung 
kebenaran informasi, dan setelah diperoleh bukti yang 
kuat barulah informasi tersebut diterima sebagai sebuah 
kebenaran dan disimpan dalam memori untuk kemudian 
diangkat kembali pada saat dibutuhkan.

Dengan berlandaskan teori tersebut, proses 
pembelajaran berbasis berpikir kritis selalu dimulai dengan 
cara melakukan observasi (membaca, melihat, mencermati, 
mendengar) materi yang dipelajari secara mendalam. 
Langkah berikutnya adalah membandingkan informasi 
yang dilihat, didengar, dan dicermati tersebut dengan 
informasi yang diperoleh sebelumnya. Dalam proses 
membandingkan, pemikir kritis menghadirkan bukti-
bukti sebagai pegangan untuk menentukan keputusan 
terhadap informasi tersebut, apakah akan diterima atau 
ditolak sebagai sebuah kebenaran. Produk dari kerja 
membandingkan adalah keputusan kritis, yaitu keputusan 
yang memiliki argumentasi sangat kuat, yang dihasilkan 
dari berpikir mendalam, terbuka, dan rasional. Keputusan 
tersebut, dalam taxonomi Blom berada pada level sintesis.

Langkah pembelajaran berpikir kritis tidak berhenti 
pada penemuan produk berpikir kritis atas sumber belajar 
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yang diobservasi. Karena boleh jadi temuan individual 
mahasiswa dalam menelaah isi bacaan tersebut keliru dan 
atau tidak tepat. Keputusan dan atau kesimpulan pribadi 
terhadap bacaan perlu diuji kebenarannya melalui proses 
evaluasi terbuka dengan membandingkannya dengan 
kesimpulan individu-individu lain. 

Produk sintesis bukanlah produk akhir dari berpikir 
kritis. Seorang mahasiswa yang belajar dengan berbasis 
berpikir kritis akan terus berupaya mencari tahu sampai 
sejauh mana tingkat kebenaran hasil sintesisnya. Untuk 
itu produk sintesis perlu terus diuji tingkat kebenaran dan 
keberterimaannya di lapangan. Proses menguji  produk ini 
mungkin memerlukan waktu yang panjang, sehingga akan 
tampak mahasiswa tersebut selalu mengalami kegelisahan 
intelektual yang terus berkelanjutan. Kegelisahan itu 
mendorongnya untuk terus menerus mencari dan 
menemukan jawaban baru dari suatu masalah, dan ia tidak 
akan pernah puas dan berhenti pada jawaban yang sudah 
ada. Sebab, jawaban yang sudah ada akan selalu diujinya 
pula untuk mendapatkan kebenaran berikutnya. Proses 
mengevaluasi produk pemikiran dapat dilakukan dalam 
forum dialog mendalam, diskusi terbuka, atau Tanya jawab 
timbal balik. Ketika mahasiswa berada dalam lalu lintas uji 
menguji keabsahan temuanya ini, maka ia sedang berada 
dalam ranah berpikir tingkat tinggi dalam taksonomi 
Blom, yaitu ranah evaluasi.

Dalam ranah evaluasi, mahasiswa tidak lagi 
membandingkan isi bacaan dengan pengalaman 
pribadinya, akan tetapi dia membandingkan pikiran-
pikiran pribadinya dengan pikiran-pikiran pribadi lain, 
argumentasi-argumentasi orang lain dibandingkan dengan 
argumentasi-argumentasi sendiri. Proses ini adalah proses 
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yang mengantarkan mahasiswa dari berpikir ke dalam 
menuju berpikir keluar, berpikir terbuka. Produk berpikir 
terbuka adalah produk berpikir tingkat tinggi, produk 
tersebut lulus seleksi internal dan lulus seleksi eksternal. 
Dengan demikian, pemikir kritis adalah pribadi yang sangat 
tangguh, dia adalah manusia yang bisa mendengar suara 
hatinya dan bisa membaca dengan seksama suara hati dan 
arah pemikiran orang lain. Orang seperti ini berpotensi 
menjadi manusia yang arif  dan bijak sana, dan sangat 
dibutuhkan oleh pembangunan pada zaman mana saja.

Keterampilan berpikir dan bersikap terbuka saat ini 
kurang dimiliki oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia 
pada umumnya. Mahasiswa dan masyarakat masih suka 
mempertontonkan egoisme, mau menang sendiri, tidak 
siap berbeda dengan orang lain, bahkan menempatkan 
perbedaan setara dengan “musuh”. Sehingga musuh bisa 
muncul dengan gampang, di mana ada perbedaan di situ 
ada.musuh,.di.mana.ada.musuh.di.situ.ada.konflik,.di.mana.
ada. konflik. di. situ. ada. pertumpahan. darah. dan. nyawa.
melayang.

Dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
berbasis berpikir kritis, ruang untuk berbeda pendapat 
dibuka seluas-luasnya. Mahasiswa dianjurkan untuk 
memberikan. pendapat-pendapat. yang. unik. dan. spesifik,.
sesuai dengan konteks kemampuan dan jangkauan mereka 
sendiri. Hanya saja, apapun pendapat mereka, maka 
pendapat tersebut harus didukung oleh bukti-bukti berupa 
fakta dan atau argumentasi yang logis dan rasional.

Kebenaran yang dianut dalam kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam yang menempatkan mahasiswa sebagai 
pemikir adalah kebenaran jamak’ bukan kebenaran tunggal. 
Penerapan standar kebenaran tersebut mendapat respon 
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yang sangat luar biasa dari mahasiswa, karena dengannya 
mereka bisa berpikir bebas dan bertanggung jawab. Bebas 
artinya, mereka tidak dibatasi untuk mengembangkan 
pemikirannya tentang objek yang ditelaah. Sedangkan, 
bertanggung jawab artinya, untuk mendukung pendapat 
yang dikemukakan, mereka harus memiliki argumentasi 
yang rasional.

Kemampuan berbeda pendapat dengan orang lain 
adalah kemampuan yang sangat vital dan dibutuhkan 
oleh semua orang Indonesia pada saat ini, khususnya oleh 
masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kegagalan mengelola 
perbedaan pendapat berakibat fatal dalam kehidupan 
sosial..Konflik. sosial. seringkali. bermula.dari. kurang.atau.
lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola 
perbedaan-perbedaan yang ada dalam komunitas mereka. 
Sudah. banyak. kasus. konflik. sosial. yang. terjadi. di. Nusa.
Tenggara Barat, sehingga daerah ini pun dikenal sebagai 
daerah. rawan. konflik.. Konflik. tidak. hanya. terjadi. di.
komunitas tradisional, akan tetapi juga terjadi dalam 
komunitas akademis. 

Dalam. komunitas. akademik,. konflik. sering. terjadi.
antara dosen mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa 
dengan pejabat, antara dosen dengan dosen, dan antara 
mahasiswa dengan mahasiswa lain. Penyebabnya sangat 
sederhana, yaitu perbedaan. Perbedaan tersebut bisa karena 
perbedaan etnis, perbedaan organisasi kemahasiswaan 
dan kemasyarakatan, dan yang lebih dominan adalah 
perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan tersebut telah 
menimbulkan. konflik. internal. secara. terselubung. dan.
terang-terangan.

Konflik. akibat. perbedaan. menunjukkan. matinya.
kemampuan berpikir kritis. Kalau seluruh komponen mau 
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berpikir mendalam dan rasional, maka perbedaan etnis, 
umpamanya. tidak. perlu. dijadikan. sebagai. biang. konflik..
Perbedaan etnis menunjukkan perbedaan asal usul daerah 
(sasak, samawa, mbojo, dan jawa). Pertanyaannya sangat 
sederhana, siapa di antara mereka yang pernah meminta 
kepada Tuhan untuk dilahirkan di Lombok sehingga bisa 
menjadi etnis sasak, atau dilahirkan di Sumbawa, Bima dan 
Jawab agar bisa menjadi etnis samawa, mbojo, dan jawa 
? ternyata jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ada 
satu pun manusia yang pernah minta dilahirkan di tempat 
mereka dilahirkan. Maka alangkah naifnya kemudian, bila 
perbedaan etnis dijadikan sebagai instrument penyebab 
konflik.

Dalam pandangan Filsafat Pendidikan Islam, 
komunitas akademika yang menjadikan perbedaan etnis 
sebagai.biang.konflik.menunjukkan.mereka.tidak.berpikir.
rasional dan mendalam, serta  tidak paham ajaran-ajaran 
Tuhan dalam Islam. Islam sudah menegaskan bahwa 
perbedaan suku dan bangsa serta warna kulit dan bahasa 
adalah sebuah desain ilahi, yang sengaja diciptakan dengan 
tujuan yang sangat jelas, supaya manusia saling kenal 
mengenal di antara mereka. 

Mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam dan berada dalam kelas eksperimen merasa 
bersyukur dengan model pembelajaran yang diterapkan 
karena dapat membantu mereka untuk meminimalisir 
dampak perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan mereka. 
Ini semua terjadi, karena melalui  perkuliahan Filsafat 
Pendidikan Islam, mereka mengakui mendapatkan ajaran 
yang sangat kuat dalam cara memandang perbedaan. Di 
sini, perbedaan dipandang sebagai sebuah anugrah bukan 
sebagai sebuah bencana apalagi wabah.
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Sebagai anugrah, perbedaan dijadikan sebagai 
kekayaan dalam mengembangkan perspektif  terhadap 
sesuatu. Sesuatu tidak harus dipandang dari satu sisi, karena 
sesuatu itu sudah pasti memiliki sisi yang banyak. Ada 
kesadaran kolektif  yang terbangun dalam kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam berbasis berpikir kritis bahwa seseorang 
dihadapkan kepada keterbatasan yang sangat luar biasa, 
seseorang hanya bisa menangkap sesuatu pada satu sisi dan 
dia mengalami kegelapan pada sisi lain. Sebagai contoh, 
ketika seseorang dihadapkan kepada kemacetan lalu lintas 
di jalan. Seseorang hanya bisa menyimpulkan sesuatu yang 
ada di depan matanya, kesan yang terbangun adalah kesan 
dari apa yang dia lihat di depannya, bahwa jalan macet total, 
tidak enak berada di jalan, bahkan barangkali dia menyesal 
kenapa tidak di rumah saja. Padahal di sisi lain, orang lain 
yang kebetulan berada pada jalur yang berbeda, jalur yang 
tidak macet, aman-aman saja, bahkan bisa menikmati 
pemandangan-pemandangan indah di sepanjang jalan.

Uji efektivitas model menunjukkan bahwa model 
pembelajaran berbasis berpikir kritis pada mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam efektif  meningkatkan hasil 
belajar mahasiswa. Sebagai orang dewasa, mahasiswa 
merupakan kelompok manusia yang sudah berisi. Mereka 
sudah memiliki pengetahuan dan skill yang banyak, 
sebagai akumulasi perjalanan panjang proses belajarnya. 
Pembelajaran berbasis berpikir kritis menstimulasi “sesuatu” 
yang sudah ada dalam diri mereka untuk diekspresikan. 
Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, karena mahasiswa 
yang pasif   dapat menjadi aktif, mahasiswa yang tadinya 
tidak bisa bicara, dengan model pembelajaran ini mereka 
bisa menyampaikan pendapatnya dengan berani. 
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Hasil tersebut, secara umum, semakin memperkuat 
teori-teori belajar yang sudah ada, di mana metode atau model 
pembelajaran menjadi variabel yang sangat berpengaruh 
terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Di samping 
itu, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa pembelajaran 
yang bermakna lebih disenangi oleh mahasiswa dari pada 
pembelajaran yang tidak bermakna. Indikator bermakna 
atau tidaknya pembelajaran dapat diukur pada sejauhmana 
pembelajaran tersebut bernilai manfaat bagi mahasiswa, 
baik selama proses pelaksanaannya maupun pada hasil-
hasilnya. Proses pembelajaran yang menyenangkan, efektif, 
dan menarik merupakan proses pembelajaran yang paling 
ideal saat ini. Dan, hal tersebut dapat diprensentasikan 
dengan baik melalui paket pembelajaran berbasis berpikir 
kritis.

Paket pembelajaran  berbasis berpikir kritis 
mengantarkan kepada mahasiswa suatu kemampuan 
kritis yang sangat berguna bagi mereka, bukan saja 
untuk menghadapi dan sukses pada mata kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam, akan tetapi juga sukses untuk bidang 
kehidupan lainnya. Kesuksesan dimungkinkan diperoleh 
mahasiswa, karena pembelajaran berbasis berpikir kritis 
memberikan sejumlah keterampilan berpikir tingkat 
tinggi bagi mahasiswa agar mereka mampu mengambil 
keputusan yang tepat dalam situasi dan problematika yang 
sangat sulit dan kompleks. Latihan-latihan yang diberikan 
dalam paket pembelajaran memungkinkan mahasiswa 
mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara 
berkelanjutan di mana pun mereka berada, tanpa harus 
selalu bertatap muka langsung dengan dosen Filsafat 
Pendidikan Islam.
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Paket pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
yang berisi paket pembelajaran untuk satu semester 
sengaja disiapkan dengan sungguh-sungguh, bukan saja 
untuk memenuhi kebutuhan material pembelajaran 
yang memang sulit diperoleh mahasiswa akibat segala 
keterbatasannya, akan tetapi yang lebih penting adalah 
menfasilitasi mahasiswa agar mereka melakukan telaah 
mendalam terhadap materi-materi tersebut sebelum 
mereka berhadapan langsung dengan dosen mata kuliah. 
Dengan fasilitas tersebut diharapkan mahasiswa telah 
terisi sebelum bertemu dengan dosen, sehingga pada saat 
bertemu dengan dosen mahasiswa tidak lagi disibukkan 
dengan membaca materi, akan tetapi mereka disibukkan 
dengan pembahasan kritis materi-materi tersebut melalui 
dialog yang intens antara mahasiswa dengan dosen dan 
antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Untuk 
kondisi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Mataram saat ini, di mana fasilitas pendidikan terutama 
buku-buku sumber yang masih sangat kurang, kehadiran 
paket pembelajaran ini sangat membantu mahasiswa.

Beberapa mahasiswa telah memberikan apresiasi 
terhadap paket dan proses pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam berbasis berpikir kirits. Ketua Kosma 
kelas E memberi komentar bahwa pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam sangat berbeda dengan pembelajaran 
mata kuliah lainnya. Dalam pembelajaran mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam, mahasiswa diberikan paket 
pembelajaran yang sangat lengkap dan bisa dipelajari 
sendiri di rumah. Dalam paket pembelajaran tersebut 
sudah ada ruang bagi mahasiswa untuk berlatih dan ada 
alat ukurnya, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah 
mengukur ketercapaian hasil belajarnya oleh diri mereka 
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sendiri. Di samping itu, proses pembelajaran mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam dengan menggunakan berpikir 
kritis sangat unik dan menyenangkan, karena mahasiswa 
diberi keleluasaan oleh dosen untuk melakukan dialog 
untuk menangkap substansi perkuliahan. Tidak hanya 
itu, tugas-tugas yang diberikan dosen untuk memecahkan 
masalah tertentu sangat menantang mahasiswa untuk 
mencari jawabannya, sehingga mahasiswa merasa rugi bila 
tidak mampu menghadirkan jawaban yang diinginkan.

Mahasiswa juga telah memberikan penilaian 
yang sangat positif  terhadap metode perkuliahan yang 
ditampilkan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam. Menurut mereka, perkuliahan Filsafat Pendidikan 
Islam adalah perkuliahan yang paling baik dan paling 
menyenangkan pada semester yang sedang berjalan. 
Mahasiswa sangat antusias mengikuti perkuliahan, karena 
selama perkuliahan mereka dapat mempertontonkan 
kemampuan-kemampuan berpikir kepada teman-
temannya sendiri, tanpa harus merasa canggung dan atau 
merasa bersalah. Situasi perkuliahan yang diciptakan 
oleh pembelajaran ini menurut mereka dapat membuat 
mereka tampil lebih percaya diri. Karena alasan alasan 
sebagai berikut. Pertama, mereka sudah merasa menguasai 
pelajaran yang akan diajarkan, karena sudah menelaahnya 
terlebih dahulu di rumah sebelum bertemu dengan dosen 
dan teman-teman dalam perkuliahan resmi. Kedua, pada 
saat perkuliahan berlangsung, dosen memberikan ruang 
yang cukup kepada mahasiswa untuk mengemukakan 
pendapat dan pikirannya tanpa harus merasa kurang 
dari yang lain, karena semua orang juga disuruh bicara 
dengan bahasa dan kemampuan sendiri-sendiri. Artinya, 
sulit bagi mahasiswa untuk tidak serius dalam mengikuti 
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proses perkuliahan, karena pada saat giliran berbicara, 
mereka harus menyampaikan pikiran-pikirannya dengan 
argumentasi-argumentasi yang jelas.

Pelajaran yang paling berharga yang diperoleh 
mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran Filsafat 
Pendidikan Islam berbasis berpikir kritis ini adalah bahwa 
mereka dapat memperoleh sejumlah keterampilan yang 
sangat diperlukan dalam kehidupan mereka sebagai 
mahasiswa. Keterampilan-keterampilan yang dimaksud 
adalah: (1) keterampilan berbicara dan mengemukakan 
pendapat. (2) keterampilan membuat dan mengajukan 
pertanyaan, (3) keterampilan mendengar dan merespon 
pendapat dan jawaban-jawaban yang berbeda.

Keterampilan berbicara dan mengemukakan 
pendapat, merupakan keterampilan dasar yang harus 
dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa 
memiliki keterampilan ini, maka interaksi sosial akan sulit 
tercipta dengan baik. Interaksi sosial yang terjadi dalam 
pergaulan di perguruan tinggi bukanlah interaksi sosial 
biasa, akan tetapi interaksi ilmiah. Dalam interaksi ilmiah, 
seseorang berbicara harus berbasis data dan fakta yang dia 
temukan, tidak asal bunyi. Oleh karena itu, seseorang perlu 
melakukan pemikiran yang mendalam dan menyiapkan 
bukti-bukti yang cukup sebelum menyampaikan pendapat 
tentang sesuatu. Pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam 
berbasis berpikir kritis menolong mahasiswa dengan 
memberikan cara dan latihan yang memungkinkan 
mereka mampu membangun argumentasi-argumentasi 
yang logis untuk mendukung pernyataan-pernyataan yang 
dikemukakan.

Belajar adalah kerja yang melibat kemampuan otak 
dalam berpikir. Secara teoretik, otak akan berpikir apabila 



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   201

ada tangsangan-ranngsangan yang memungkinkan ia 
untuk berpikir. Rangsangan yang paling efektif  untuk 
membuat otak bekerja adalah pertanyaan. Ketika seseorang 
mendapat pertanyaan-pertanyaan untuk dia jawab, maka 
otaknya akan langsung bergerak mencari jawaban. Satu 
pertanyaan, alternatif  jawaban yang disiapkan otak bisa 
banyak jumlahnya. Di sini menunjukkan bahwa lompatan 
berpikir manusia ketika mendapatkan pertanyaan sangat 
luar biasa. Sehingga pertanyaan dapat menjadi instrumen 
yang paling efektif  untuk menggerakkan kerja otak.

Namun demikian, untuk mengajukan suatu 
pertanyaan dalam pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam  
tidak selalu mudah bagi mahasiswa. Bahkan boleh dikata 
mengajukan pertanyaan bisa jadi jauh lebih sulit daripada 
memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan. Dalam 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam berbasis berpikir 
kritis mahasiswa difasilitasi secara maksimal untuk bisa 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar terhadap 
objek yang sedang dikaji. Teknik yang diberikan adalah 
bahwa mahasiswa harus membaca dan mencermati 
secara mendalam isi paket pembelajaran yang diberikan. 
Selanjutnya isi paket pembelajaran tersebut direnungkan 
dan dikontraskan dengan pengalaman empirik dan atau 
temuan-temuan lainnya pada sumber yang berbeda. 
Pertanyaan yang diajukan tidak harus sesuatu yang 
belum dimengerti. Dalam Filsafat, bahkan pertanyaan 
yang. dipandang. bernilai. filosofis. adalah. pertanyaan. yang.
diajukan untuk menguji temuan-temuan yang sudah ada, 
dengan harapan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut 
akan membuat si penanya lebih mantap atau lebih yakin 
terhadap sesuatu yang ditemukan sebelumnya.
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Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa bertanya 
tentang apa itu hakikat Tuhan..? pertanyaan tentang hakikat 
Tuhan diajukan setelah mahasiswa mengkaji, memikirkan, 
dan meyakini bahwa Tuhan itu memang ada. Jawaban 
dari pertanyaan itu, akan membuat mahasiswa tersebut 
bertambah yakin bahwa Tuhan itu memang ada.

Jawaban seorang mahasiswa terhadap satu pertanyaan 
bisa saja berbeda antara mahasiswa yang satu dengan 
mahasiswa yang lain. Seorang mahasiswa memberikan 
jawaban biasanya berdasarkan atas pengetahuan dan 
pengalaman sebelumnya. Karena pengetahuan dan 
pengalaman masing-masing orang berbeda, maka dapat 
dianggap wajar apabila mereka memiliki jawaban yang 
berbeda-beda meskipun pertanyaannya sama. Bersikap arif  
dalam merespon dan mendengar jawaban yang berbeda 
adalah salah satu karakteristik seseorang yang berpikir 
kritis.

Secara teoretik, keberhasilan pembelajaran berbasis 
berpikir kritis disebabkan oleh karena model pembelajaran 
ini dinilai oleh mahasiswa sebagai model yang sangat 
cocok. Cocok karena model ini menempatkan mahasiswa 
sebagai manusia yang bermartabat, manusia yang memiliki 
potensi-potensi yang sangat luar biasa, dengan metode ini 
potensi tersebut dapat berkembang. Jika dosen mampu 
menciptakan kondisi belajar dan pembelajaran yang 
menyenangkan dan memanusiakan, maka mahasiswa 
akan termotivasi untuk belajar dan mencintai mata kuliah 
tersebut. 

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 
mahasiswa dalam pembelajaran, dosen tidak perlu terpaku 
pada satu metode pembelajaran. Banyak metode yang 
tersedia yang dapat dipilih oleh dosen dalam membangun 
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sikap kritis mahasiswa, diantaranya adalah metode 
pembelajaran diologis. Pembelajaran berbasis dialog, 
dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberikan tugas 
kepada mahasiswa untuk menelaah atau mencermati 
secara mendalam suatu topik bacaan tertentu. Setelah 
mencermati bacaan tersebut, mahasiswa merumuskan 
pendapatnya tentang bacaan tersebut, yang disertai dengan 
argumentasi-argumentasi yang logis. Pendapat yang didasari 
argumentasi yang logis tersebut kemudian dipresentasikan 
di forum dialog. Forum dialog dapat berupa forum diskusi 
kelompok atau diskusi kelas. Mahasiswa menyampaikan 
pikiran-pikirannya yang berupa tanggapan terhadap isi 
bacaan secara kritis. Sedangkan mahasiswa lain mencermati 
presentasi mereka dengan kritis pula. 

Dalam forum dialog, terjadi dialog intensif  antara 
presentator dan audience. Masing-masing mereka 
menyampaikan pandangannya dengan didukung oleh 
bukti dan argumentasi yang logis dan jelas. Di sini, dosen 
akan dapat menilai mahasiswa dalam hal: kemampuan 
menyampaikan atau mengemukakan pendapat, 
kemampuan mempertahankan pendapat, keterbukaan 
terhadap pendapat orang lain yang berbeda, kesiapan untuk 
mengikuti pendapat yang lebih logis dan argumentatif, dan 
kesiapan untuk meninggalkan pendapat sendiri bila tidak 
didukung oleh fakta-fakta yang jelas.

Metode pembelajaran berbasis masalah (problem 
based learning) juga merupakan metode pembelajaran yang 
dapat digunakan untuk membangun sikap kritis mahasiswa 
dalam belajar. Dalam pembelajaran dengan metode 
ini, dosen menyuguhkan kepada mahasiswa sejumlah 
permasalahan untuk dipecahkan. Proses pemecahan 
masalah dapat dilakukan oleh mahasiswa secara individual 
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maupun kelompok, tergantung berat ringan dan atau 
luas sempitnya masalah. Secara teoretik, seseorang yang 
dihadapkan masalah akan tertantang untuk mencari atau 
menemukan pemecahan masalah tersebut, namun masalah 
yang dimaksud tentu saja harus masalah yang terkait dengan 
mereka. Terkait dengan mereka dapat berarti konteksnya 
mereka, subjeknya mereka atau orang-orang di sekitar 
mereka, dan ketika masalah tersebut terpecahkan dapat 
menguntungkan mereka.

Metode pembelajaran berbasis masalah sangat baik 
untuk menciptakan kemampuan berpikir kritis apabila: 
(1) permasalahan yang mau dipecahkan jelas dan terukur; 
(2) ada waktu dan ruang yang cukup bagi mahasiswa 
untuk mencari dan menemukan upaya-upaya pemecahan 
masalah..Sehingga,.di.sini.perlu.mahasiswa.mengidentifikasi.
sejumlah kemungkinan jalan yang bisa ditempuh dalam 
pemecahan masalah; (3) ada ruang dan waktu yang cukup 
untuk menguji kemungkinan efektivitas langkah-langkah 
pemecahan masalah yang dipilih; (4) ada ruang kebebasan 
berekspresi bagi mahasiswa dalam menawarkan konsep 
pemecahan masalah sesuai konteks mereka, tanpa harus 
ada ketakutan terhadap intimidasi pihak manapun; dan, (5) 
ada apresiasi yang sungguh-sungguh terhadap pemecahan 
masalah yang dikemukakan mahasiswa dari pihak-pihak 
pemangku kepentingan, termasuk, tentu saja, dari dosen 
pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam.

Di samping dua metode tersebut di atas, metode 
pembelajaran Tanya jawab dapat juga menjadi salah satu 
metode pilihan dalam pembelajaran berbasis berpikir 
kritis. Metode Tanya jawab sangat baik digunakan untuk 
membangkitkan perhatian atau menumbuhkan kosentrasi 
mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Metode ini sangat 
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mudah diterapkan pada pembelajaran tatap muka di kelas. 
Dalam penggunaannya, metode Tanya jawab dilakukan 
melalui tiga cara, yaitu: (1) pemberian pertanyaan oleh 
dosen kepada mahasiswa, baik ditujukan kepada seluruh 
mahasiswa yang ada di ruang kelas atau kepada mahasiswa 
tertentu atau kelompok mahasiswa tertentu yang ditunjuk, 
(2) pertanyaan diberikan oleh mahasiswa kepada dosen. 
sebelum mahasiswa bertanya, dosen mengarahkan 
mahasiswa terlebih dahulu untuk mempertanyakan hal-
hal yang menurut mereka penting untuk dipertanyakan, 
baik karena mereka belum paham maupun karena mereka 
ingin mendapat jawaban-jawaban lain sebagai pembanding 
jawaban yang sudah dimiliki mereka sebelumnya; (3) 
pemberian pertanyaan oleh mahasiswa kepada mahasiswa 
yang lain. Pertanyaan mahasiswa tidak harus dijawab 
langsung oleh dosen. Dosen menyuruh mahasiswa 
menjawab pertanyaan mahasiswa lain dan mereka bisa 
melakukannya dengan baik, dapat menjadi penghargaan 
dan penghormatan bagi mahasiswa.

Metode penugasan dapat juga digunakan dalam 
pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. berbasis. berpikir.
kritis. Penugasan kepada mahasiswa untuk melakukan 
perenungan terhadap hakikat Tuhan, hakikat manusia, dan 
hakikat alam, yang dilandasai oleh ayat-ayat suci al-Qur’an 
misalnya, dapat menjadi sebuah tugas yang memotivasi 
semangat mahasiswa belajar. Penugasan untuk membaca 
kritis atau melakukan telaah kritis terhadap pemikiran 
aliran-aliran. filsafat. pendidikan. tentang. manusia. dan.
pendidikan dapat dijadikan pilihan untuk memperdalam 
dan mempertajam daya analisis, sintesis, dan evaluasi 
mahasiswa. Tidak ada model pembelajaran yang 100 
% baik, sehingga dapat digunakan untuk semua tujuan 
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pembelajaran. Kesempurnaan suatu model pembelajaran 
adalah. terdapat. pada. spesifikasinya. yang. terbatas.. Model.
pembelajaran berbasis berpikir kritis memiliki keterbatasan-
keterbatasan. Salah satu keterbatasan itu adalah untuk 
menerapkan model ini dibutuhkan waktu yang lama. 



 

5
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KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

DAN SARAN

A.	 Kesimpulan

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan 
paket.pembelajaran.filsafat.pendidikan. Islam.
berbasis berpikir kritis dalam bentuk modul 

dan. pedoman. pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam..
modul pembelajaran berisi: kerangka isi pembelajaran, 
petunjuk penggunaan paket, tujuan khusus pembelajaran, 
uraian materi pembelajaran, rangkuman, soal latihan, 
balikan, dan sumber rujukan.  Pedoman pembelajaran 
terdiri atas panduan dosen dan panduan mahasiswa. 
Panduan dosen berisi: identitas mata kuliah, rasionel, 
kerangka isi pembelajaran, kerangka pembelajaran, strategi 
pembelajaran, deskripsi pertemuan pembelajaran, dan 
sumber pendukung. Adapun panduan mahasiswa berisi: 
kerangka isi pembelajaran, konsep kunci pokok bahasan 
1, konsep kunci pokok bahasan 2, konsep kunci pokok 
bahasan 3, dan konsep kunci pokok bahasan 4.

Produk yang dihasilkan tersebut memiliki kelayakan 
teoretik dan empirik. Layak secara teoretik karena produk 
tersebut telah melewati proses panjang evaluasi ahli isi/
materi, ahli desain pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli 
desain.grafik..Para.ahli.yang.melakukan.evaluasi.terhadap.
produk telah memberikan masukan-masukan yang sangat 
bermakna bagi penyempurnaan produk dan menyatakan 
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bahwa produk ini memiliki kelayakan teoretik serta 
dapat direkomendasikan untuk diujicobakan pada calon 
pengguna. Layak secara empirik karena produk ini sudah 
terbukti efektif  dalam meningkatkan perolehan hasil 
belajar pada subjek uji coba. 

Dari.segi.efektivitas,.pembelajaran.filsafat.pendidikan.
Islam dengan menggunakan paket yang dikembangkan 
terbukti jauh lebih efektif  dibandingkan dengan 
pembelajaran dengan tidak menggunakan paket. 

B.	 Implikasi
Hasil penelitian dan pengembangan ini mempunyai 

implikasi penting bagi peningkatan proses dan hasil belajar 
mahasiswa dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. 
Oleh karena itu diperlukan ikhtiar untuk meningkatkan 
proses dan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah 
Filsafat Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Mataram pada masa-masa yang akan 
datang.

Salah satu persoalan belajar dan pembelajaran saat ini 
adalah rendahnya partisipasi kritis mahasiswa dalam belajar, 
yang disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran 
yang monoton dan membosankan. Pendekatan 
pembelajaran yang berorientasi dosen terbukti tidak efektif  
karena menyebabkan banyak mahasiswa yang mengantuk 
di kelas, tidak memiliki motivasi dan minat belajar yang 
baik, bahkan mahasiswa sering membolos karena bosan 
dengan metode pembelajaran yang ditampilkan oleh dosen. 
Oleh karena itu, dosen dituntut untuk dapat merevisi 
metode pembelajaran serta menampilkan pembelajaran 
yang efektif, menarik, dan menyenangkan.
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Upaya peningkatan kemampuan dan kebiasaan 
berpikir kritis mahasiswa perlu dilakukan secara sengaja 
dalam mata kuiah Filsafat Pendidikan Islam. Hal ini penting 
dilakukan mengingat mata kuliah Filsafat Pendidikan 
Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata 
kuliah lain dalam proses pemecahan masalah belajar. Mata 
kuliah Filsafat Pendidikan Islam memerlukan kemampuan 
berpikir mendalam, logis, terbuka, bebas, tuntas, dan 
integral, sehingga diperlukan kemampuan berpikir kritis 
yang menggandalkan kemampuan analisis, sintesis, dan 
evaluasi.

Untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan 
berpikir kritis mahasiswa, dosen harus berbesar hati untuk 
meninggalkan model pembelajaran konvensional yang 
tidak mampu memproduksi kemampuan kritis mahasiswa. 
Sebaliknya, dosen harus dengan sengaja menciptakan 
ruang bagi dimungkinkannya perkembangan kemampuan 
kritis tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan dosen 
adalah menyediakan waktu yang lebih banyak dalam proses 
pembelajaran untuk mahasiswa melakukan dialog atau 
diskusi mendalam tentang suatu persoalan. 

Dengan diskusi dan dialog, mahasiswa akan terdorong 
untuk menemukan pertanyaan, serta terdorong pula untuk 
mengemukakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul dalam forum diskusi. Dengan diskusi dan dialog 
pula maka mahasiswa akan tumbuh dalam kebiasaan positif, 
yaitu terbiasa mendengar pendapat orang lain yang kadang-
kadang berbeda dengan pendapatnya, mampu menerima 
dan memiliki sikap terbuka pada orang lain. Kemampuan 
menerima orang lain dan menerima perbedaan sangat 
dibutuhkan untuk mempertahankan integritas nasional 
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di tengah maraknya sikap egoisme di kalangan mahasiswa 
dan masyarakat yang rawan melahirkan perpecahan.

Kerbiasaan berpikir kritis di kalangan mahasiswa 
juga bisa ditumbuh kembangkan melalui sikap teliti dalam 
melaksanakan tugas. Mahasiswa perlu diberikan tugas-tugas 
untuk diselesaikan secara  individual dan kelompok. Dalam 
pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. berbasis. modul,.
mahasiswa diminta untuk mencermati paket pembelajaran 
secara individual di rumah; menggali permasalahan dan 
mencoba menemukan jawabannya sebelum persoalan 
tersebut didiskusikan secara berkelompok di kelas. Pemberian 
tugas seperti ini dapat meningkatkan partisipasi individual 
karena setiap mahasiswa akan diminta mempresentasikan 
hasil tugasnya, baik secara lisan maupun tertulis.

Kontribusi produk pembelajaran bagi peningkatan 
motivasi belajar mahasiswa yang sangat tinggi 
menunjukkan bahwa penyediaan sarana belajar dan 
metode pembelajaran yang memadai dapat meningkatkan 
motivasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan 
usaha yang sungguh-sungguh dari dosen pengampu mata 
kuliah pada khususnya dan lembaga pada umumnya untuk 
selalu menyediakan sumber-sumber belajar alternatif  bagi 
mahasiswa. Upaya tersebut dapat dilakukan secara individual 
oleh masing-masing dosen dan dapat pula dilakukan secara 
kolaboratif   dalam menciptakan dan mengembangkan 
bahan perkuliahan yang dapat mendorong motivasi belajar 
mahasiswa lebih kuat.

Upaya meningkatkan motivasi belajar mahasiswa 
dapat pula dilakukan dengan mendesain pembelajaran 
dengan menggunakan metode atau pendekatan-pendekatan 
pembelajaran. baru. yang. dinilai. lebih. efektif,. efisien,. dan.
menyenangkan. Dosen perlu menggeser pola pembelajaran 
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konservatif   yang mengandalkan dosen sebagai satu-
satunya sumber belajar, ke pola pembelajaran modern yang 
berbasis multi sumber belajar, multi metode, dan multi 
media pembelajaran. Pembelajaran yang menempatkan 
mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran 
diyakini lebih baik dan lebih memberikan motivasi positif  
bagi mahasiswa untuk belajar dari pada pembelajaran yang 
hanya menempatkan mahasiswa sebagai objek semata. Oleh 
karena itu, dosen dituntut untuk selalu kreatif  dan inovatif  
dalam mengembangkan model-model pembelajaran,  
sehingga dapat selalu menghadirkan nuansa baru dalam 
proses pembelajaran.

Untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, 
dosen perlu mendorong mahasiswa untuk melaksanakan 
tugas-tugas yang diberikan secara tuntas. Karena setiap tugas 
yang diberikan pasti memiliki makna bagi pengembangan 
diri mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Kemampuan dan kesediaan mahasiswa menyelesaikan 
suatu tugas secara tuntas, akan berpengaruh posisitif  bagi 
mahasiswa yang bersangkutan dalam menyelasaikan tugas-
tugas kemahasiswaan berikutnya. Sebaliknya, kemalasan 
dalam menyelesaikan suatu tugas akan berpengaruh 
buruh bagi motivasi belajar mahasiswa, karena tugas yang 
menumpuk akan memberatkan dan membuat mereka 
menjadi makin malas.

Hasil penelitian dan pengembangan ini menunjukkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan paket 
berpengaruh. sangat. siginifikan. tergadap. hasil. belajar.
mahasiswa dibandingkan dengan pembelajaran tidak 
menggunakan.paket.dalam.pembelajaran.filsafat.pendidikan.
Islam.Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa. pembelajaran. filsafat. pendidikan. Islam. dengan.
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menggunakan produk yang dikembangkan lebih baik dari 
pada tidak menggunakan produk. Oleh karena itu, variabel 
penggunaaan produk pengembangan dalam pembelajaran 
filsafat.pendidikan.Islam.harus.mendapat.perhatian.karena.
dapat memberikan hasil belajar yang tinggi dan memuaskan 
bagi mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka keunggulan 
pembelajaran dengan menggunakan paket pembelajaran 
harus dapat dihadirkan pada setiap pertemuan pembelajaran. 
Keunggulan-keunggulan dimaksud antara lain bahwa (1) 
mahasiswa perlu memiliki sumber belajar yang jelas dan 
terarah pada setiap proses pembelajaran, (2) mahasiswa 
perlu mengetahui dengan pasti tujuan yang ingin dicapai 
dalam pembelajaran yang dilaksanakan, (3) mahasiswa perlu 
mendalami materi pembelajaran sebelum materi tersebut 
dibelajarkan di kelas, (4) mahasiswa perlu belajar dengan 
metode pembelajaran yang bervariasi, (5) mahasiswa perlu 
menjadi subjek belajar dalam proses pembelajaran, (6) 
mahasiswa perlu latihan untuk merangsang pencapaian 
maksimal tujuan pembelajaran, (7) mahasiswa  perlu 
mengetahui hasil belajar yang dicapainya, sehingga dapat 
memperbaiki dan meningkatkannya bila hasil tersebut 
masih belum baik atau masih rendah.

Keunggulan pembelajaran dengan menggunakan 
paket tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa sebagaimana diuraiakan pada uraian 
sebelumnya. Dan dengan motivasi belajar yang tinggi itu 
pula dimungkinkan mahasiswa mendapat hasil belajar 
yang tinggi. Ini berarti bahwa penyediaan fasilitas belajar 
bagi mahasiswa harus mendapat prioritas utama dalam 
setiap proses pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran yang 
dilakukan asal jadi, tanpa menyiapkan secara sengaja desain 
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pembelajaran sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, seharusnya segera 
ditinggalkan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian 
dan pengmbangan ini, maka diajukan saran-saran sebagai 
berikut. Pertama, untuk meningkatkan kualitas proses 
dan. hasil. belajar. filsafat. pendidikan. Islam,. maka. dosen.
sebagai pengelola pembelajaran dan mahasiswa sebagai 
subjek belajar perlu menyadari pentingnya kehadiran 
paket pembelajaran sebagai sumber belajar baru yang 
menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan oleh 
dosen.dan.mahasiswa.dalam.proses. pembelajaran.filsafat.
pendidikan Islam. 

Kedua, dosen dan mahasiswa perlu memahami dan 
menyadari pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam 
pembelajaran Filsafat Pendidikan Islam untuk menciptakan 
proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
Filsafat Pendidikan Islam itu sendiri. Proses pembelajaran 
yang dibangun atas prinsip-prinsip berpikir kritis akan 
mengantarkan mahasiswa mencapai hasil belajar yang 
tinggi dalam perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam.

Ketiga, supaya tercipta kebiasaan berpikir kritis 
mahasiswa dalam proses pembelajaran Filsafat Pendidikan 
Islam, maka dosen harus membuka ruang yang selebar-
lebarnya bagi dimungkinkannya berpikir kritis itu tumbuh 
dan berkembang dalam proses perkuliahan. Salah satu cara 
yang harus dilakukan dosen adalah menciptakan suasana 
belajar yang mendukung dengan menggunakan beragam 
metode dan media pembelajaran, membiarkan mahasiswa 
mengekspresikan dirinya dalam bertanya dan memberikan 



214    •    D r.  I s m a i l  T h o i b,  M . Pd . 

jawaban, mencipatakan suasana diskusi dan dialog yang 
mendalam dalam membahas suatu persoalan sehingga 
terjadi tukar pendapat antara mahasiswa yang satu dengan 
mahasiswa yang lain,  membangun kesiapan mental untuk 
berbeda pendapat dan berbeda pilihan, membangun 
keterbukaan dan kesiapan mengakui keunggulan orang 
lain.

Keempat, mendorong mahasiswa untuk selalu 
menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan sesuatu 
yang sudah ada, termasuk misalnya harus berbeda dengan 
apa yang dimiliki oleh dosen dan atau temannya sendiri. 
Berbeda pendapat dengan dosen dan teman sendiri dalam 
suatu persoalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, 
akan tetapi sesuatu yang diperlukan dalam rangka mencari 
kebenaran-kebenaran alternatif. Sebab dosen dan teman 
sendiri bukanlah pemilik tunggal kebenaran. Apa yang ada 
pada dosen dan teman sejawat adalah sesuatu yang relatif, 
ia bisa benar dan bisa salah.

Kelima, motivasi belajar yang tinggi merupakan 
prasyarat untuk mencapai hasil belajar yang tinggi dalam 
mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oleh karena itu, 
dosen dan mahasiswa harus mampu melakukan proses 
internalisasi yang kuat terhadap seluruh komponen 
fasilitas belajar yang tersedia  dengan segala keterbatasan 
dan kekurangannya, untuk menghadirkan motivasi belajar 
yang tinggi dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. 
Sikap mental positif  untuk menerima dan memaksimalkan 
pemanfaatan fasilitas yang terbatas harus lebih ditumbuhkan 
dari pada menyesali keadaan yang tidak sesuai dengan 
harapan.

Keenam, lahirnya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan (FITK) yang memiliki kemampuan 
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berpikir kritis yang baik harus menjadi target dan misi 
semua civitas akademika FITK. Oleh karena itu, perlu 
adanya kesadaran kolektif  semua civitas akademika untuk 
menciptakan keadaan yang mendukung bagi tumbuh 
kembangnya sikap kritis mahasiswa. Kebijakan-kebijakan 
lembaga, kebijakan dosen dan pelayanan administrasi 
akademik harus bernuansa menghidupkan kreativitas 
dan sikap mental inovasi mahasiswa, bukan sebaliknya 
mematikan kreativitas dan inovasi. Untuk menjamin 
keadaan tercipta sesuai harapan, maka mahasiswa dan 
semua komponen yang dikenai peraturan, perlu dihadirkan 
dan didengar pendapatnya pada saat  suatu peraturan 
dibuat.
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Lampiran: Desain Instruksional

TIKNo. 1.1: Mahasiswa akan mampu merumuskan Pengertian 

Filsafat Pendidikan   Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA 

&

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

(dalam 

menit)
1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi

Pentingnya pemahaman yang 

mendalam terhadap konsep 

filsafat, pendidikan, Islam, filsafat 

pendidikan, dan pendidikan 

Islam dalam merumuskan konsep 

Filsafat Pendidikan Islam

Mencermati 

tayangan

LCD  

Laptop
  5

Relevansi& 

manfaat

Tanpa pemahaman yang 

mendalam terhadap konsep 

filsafat, pendidikan, Islam, filsafat 

pendidikan, dan pendidikan Islam, 

maka sulit merumuskan konsep 

Filsafat Pendidikan Islam

Mencermati 

tayangan 

LCD  

Laptop
 3

TIK

Mahasiswa akan mampu 

merumuskan pengertian Filsafat 

Pendidikan Islam

Mencermati 

tayangan

LCD  

Laptop
2

PENYAJIAN

Uraian 

Pembahasan tentang konsep 

filsafat, pendidikan, Islam, filsafat 

pendidikan, pendidikan Islam, dan 

filsafat Pendidikan Islam

Dialog 

terbuka 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh&Non  

Contoh

Contoh-contoh penerapan konsep 

filsafat, pendidikan, Islam, filsafat 

pendidikan, pendidikan Islam dan 

Filsafat Pendidikan Islam

Diskusi 

terpimpin

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10



  Research & Development: Teori dan Praktik dalam Perspektif  Filsafat Pendidikan Islam         •   225

Latihan

Mahasiswa berlatih merumuskan 

konsep-konsep filsafat, 

pendidikan, Islam, filsafat 

pendidikan, pendidikan Islam, dan 

filsafat pendidikan Islam dengan 

menggunakan bahasa sendiri.

Resitasi
Lembar 

kerja!
10

Rangkuman

Filsafat pendidikan Islam 

merupakan suatu proses 

memahami, mengkaji, dan 

menerapkan pendidikan 

Islam dengan menggunakan 

pendekatan-pendekatan berpikir 

filosofis.

5

PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes 

uraian yang ada dalam bahan 

ajar. Penilaian terhadap jawaban 

mahasiswa untuk menilai 

tingkat penguasaan mahasiswa, 

mengidentifkasi kesulitan yang 

masih dirasakan oleh mahasiswa 

sehubungan dengan uraian materi, 

tugas, dan latihan.

20

Tindak lanjut 

Penjelasan kembali bagian-

bagian yang belum dipahami 

oleh mahasiswa. Penugasan 

untuk merumuskan kembali dan 

atau menyempurnakan rumusan-

rumusan konseptual yang ada 

dalam materi pembelajaran, 

dengan menggunakan bahasa 

sendiri.

5
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TIK No.1.2: Mahasiswa akan mampu merumuskan ruang 

lingkup.filsafat.pendidikan.Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA 

&

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5
PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi

Lingkup pelajaran ini adalah 

memperkenalkan kepada mahasiswa 

ruang lingkup filsafat pendidikan Islam

Ceramah 
LCD  

Laptop
  5

Relevansi & 

manfaat

Pemahaman yang mendalam terhadap 

ruang lingkup filsafat pendidikan Islam 

akan dapat membantu mahasiswa untuk 

belajar secara terarah dan disiplin, tidak 

keluar dari lingkup pembelajaran yang 

seharusnya.

Ceramah 
LCD  

Laptop
 3

TIK
Mahasiswa akan mampu merumuskan 

ruang ligkup filsafat pendidikan Islam
Ceramah 

LCD  

Laptop
2

PENYAJIAN

Uraian 

Pembahasan dan uraian ini meliputi 

ruang lingkup makro dan mikro filsafat 

pendidikan Islam. ruang lingkup filsafat 

pendidikan dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan yang menempatkan Filsafat 

pendidikan Islam sebagai cabang 

dari filsafat, dan pendekatan yang 

menempatkan filsafat pendidikan Islam 

sebagai cabang ilmu pendidikan islam, di 

mana filsafat hanya merupakan metode 

berpikir dalam menelaah masalah 

pendidikan Islam.

Dialog 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh & 

Non  Contoh

Mahasiswa diminta untuk menentukan 

posisi filsafat pendidikan Islam dengan 

menyertakan contoh-contoh dan 

implikasinya, apakah ia merupakan 

cabang dari filsafat ataukah cabang dari 

ilmu pendidiakan Islam.

Diskusi 

terpimpin

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10
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Latihan

Mahasiswa berlatih mengidentifikasi 

ruang lingkup mikro dan makro filsafat 

pendidikan islam.     

Resitasi
Lembar 

kerja!
10

Rangkuman

Bila filsafat pendidikan Islam diposisikan 

sebagai cabang filsafat, maka lingkup 

filsafat pendidikan adalah kajian 

onotologis, epistemologis, dan aksiologis 

pendidikan Islam. sedangkan, bila 

diposisikan sebagai sebagai cabang ilmu 

pendidikan Islam, maka kajiannya akan 

telaah hakikat unsur-unsur pendidikan 

Islam  sebagai kajian mikro, serta hakikat 

manusia, Tuhan, dan alam sebagai kajian 

makro.

5

PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian 

yang ada dalam bahan ajar. Penilaian 

terhadap jawaban mahasiswa untuk 

menilai tingkat penguasaan mahasiswa, 

mengidentifkasi kesulitan yang masih 

dirasakan oleh mahasiswa sehubungan 

dengan uraian materi, tugas, dan 

latihan.

20

Tindak 

lanjut 

Penjelasan kembali bagian-bagian 

yang belum dipahami oleh mahasiswa. 

Penugasan untuk mengembangkan 

kemampuan kritis mahasiswa dalam 

menelaah pemikiran-pemikiran aliran 

filsafat pendidikan. .

5
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TIK 1 3: Mahasiswa akan mampu merumuskan kegunaan 

filsafat.pendidikan.Islam

U R U T A N 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA 

&

ALAT

W A K T U 

BELAJAR 

( d a l a m 

menit)
1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

D e s k r i p s i 

Singkat isi
Lingkup pelajaran ini adalah 

memperkenalkan kepada mahasiswa 

ruang lingkup filsafat pendidikan Islam

Ceramah L C D  

Laptop

  5

Relevansi& 

manfaat
Pemahaman yang mendalam terhadap 

ruang lingkup filsafat pendidikan Islam 

akan dapat membantu mahasiswa 

untuk belajar secara terarah dan disiplin, 

tidak keluar dari lingkup pembelajaran 

yang seharusnya.

Ceramah L C D  

Laptop

 3

TIK
Mahasiswa akan mampu merumuskan 

ruang ligkup filsafat pendidikan Islam

Ceramah L C D  

Laptop

2

PENYAJIAN
Uraian 

Pembahasan dan uraian ini meliputi 

ruang lingkup makro dan mikro filsafat 

pendidikan Islam. ruang lingkup filsafat 

pendidikan dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan yang menempatkan 

Filsafat pendidikan Islam sebagai 

cabang dari filsafat, dan pendekatan 

yang menempatkan filsafat pendidikan 

Islam sebagai cabang ilmu pendidikan 

islam, di mana filsafat hanya merupakan 

metode berpikir dalam menelaah 

masalah pendidikan Islam.

Dialog L C D , 

Laptop, 

b a h a n 

ajar

30

C o n t o h & 

Non  Contoh
Mahasiswa diminta untuk menentukan 

posisi filsafat pendidikan Islam dengan 

menyertakan contoh-contoh dan 

implikasinya, apakah ia merupakan 

cabang dari filsafat ataukah cabang dari 

ilmu pendidiakan Islam.

D i s k u s i 

terpimpin

L C D , 

Laptop, 

b a h a n 

ajar

10
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Latihan Mahasiswa berlatih mengidentifikasi 

ruang lingkup mikro dan makro filsafat 

pendidikan islam.     

Resitasi Lembar 

kerja!

10

Rangkuman Bila filsafat pendidikan Islam 

diposisikan sebagai cabang filsafat, 

maka lingkup filsafat pendidikan adalah 

kajian onotologis, epistemologis, dan 

aksiologis pendidikan Islam. sedangkan, 

bila diposisikan sebagai sebagai cabang 

ilmu pendidikan Islam, maka kajiannya 

akan telaah hakikat unsur-unsur 

pendidikan Islam  sebagai kajian mikro, 

serta hakikat manusia, Tuhan, dan alam 

sebagai kajian makro.

5

PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian 

yang ada dalam bahan ajar. Penilaian 

terhadap jawaban mahasiswa untuk 

menilai tingkat penguasaan mahasiswa, 

mengidentifkasi kesulitan yang masih 

dirasakan oleh mahasiswa sehubungan 

dengan uraian materi, tugas, dan 

latihan.

20

T i n d a k 

lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian 

yang belum dipahami oleh mahasiswa. 

Penugasan untuk mengembangkan 

kemampuan kritis mahasiswa dalam 

menelaah pemikiran-pemikiran aliran 

filsafat pendidikan. .

5
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TIK.1.4: Mahasiswa akan mampu merumuskan pendekatan 

studi.filsafat.pendidikan.Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA 

&

ALAT
1 2 3 4 5

PENDAHULUAN
Deskripsi 

Singkat isi
Sebagai sebuah bidang ilmu yang mandiri, 

filsafat pendidikan Islam memiliki 

pendekatan tersendiri yang membedakannya 

dengan bidang ilmu lain. Filsafat pendidikan 

Islam dapat didekati secara normatif, historis, 

linguistik, kontekstual, tradisional, kritis, 

hermeunetik, dan perbandingan.

Ceramah LCD  

Laptop

5

Relevansi& 

manfaat
Pemahaman yang mendalam terhadap 

pendekatan studi  filsafat pendidikan Islam 

dapat mempermudah mahasiswa dalam 

melakukan kajian dan analisis materi-materi 

filsafat pendidikan Islam.

Ceramah LCD  

Laptop

3

TIK Mahasiswa akan mampu merumuskan 

pendekatan studi  filsafat pendidikan Islam

Ceramah LCD  

Laptop

2

PENYAJIAN

Uraian Pembahasan dan uraian ini meliputi 

pendekatan normatif, historis, linguistik, 

kontekstual, tradisional, kritis, hermeunetik, 

dan perbandingan dalam studi filsafat 

pendidikan Islam

Dialog LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh&Non  

Contoh
Mahasiswa diminta untuk merumuskan 

contoh-contoh kajian filsafat pendidikan 

islam dengan menggunakan sejumlah 

pendekatan yang tersedia.

Diskusi 

terpimpin

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih menggunakan 

pendekatan-pendekatan studi filsafat 

pendidikan Islam dalam mengkaji fenomena 

dan problematika pendidikan Islam di 

Indonesia.     

Resitasi Lembar 

kerja!

10

Rangkuman Studi filsafat pendidikan Islam dapat 

didekati dengan beragam pendekatan, 

dari pendekatan klasik hingga pendekatan 

modern.

5
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PENUTUP
Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian yang 

ada dalam bahan ajar. Penilaian terhadap 

jawaban mahasiswa untuk menilai tingkat 

penguasaan mahasiswa, mengidentifkasi 

kesulitan yang masih dirasakan oleh 

mahasiswa sehubungan dengan uraian 

materi, tugas, dan latihan.

20

Tindak 

lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian yang 

belum dipahami oleh mahasiswa. Penugasan 

untuk mengembangkan kemampuan kritis 

mahasiswa dalam menelaah pemikiran-

pemikiran aliran filsafat pendidikan. .

5

TIK No.2.1: Menganalisis proses penciptaan dan tugas manusia 

menurut al-Qur’an dan merumuskan implikasinya bagi pendidikan.

URUTAN 

KEGIATAN

GARIS BESAR ISI METODE MEDIA 

&

ALAT

WAKTU 

BELAJAR)

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi
Subjek dan objek pendidikan adalah 

manusia. Oleh karena itu, hakikat 

manusia penting diketahui untuk 

dapat melaksanakan pendidikan 

secara tepat, efektif, dan efisien. 

Manusia menurut al-Qur’an 

adalah makhluk yang diciptakan 

secara bertahap. Tahapan-

tahapan penciptaan manusia 

tentu saja mengandung muatan 

pendidikan yang sangat padat. 

Hal tersebut perlu dielaborasi oleh 

mahasiswa agar mahasiswa dapat 

menempatkan diri secara tepat, 

baik sebagai subjek didik maupun 

sebagai objek didik.

Ceramah LCD  

Laptop

5
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Relevansi& 

manfaat
Pemahaman yang mendalam 

tentang hakikat dan proses 

penciptaan manusia merupakan 

prasyarat untuk dapat 

melaksanakan pendidikan yang 

tepat pada makhluk bernama 

manusia.

Ceramah LCD  

Laptop

3

TIK Menganalisis  proses penciptaan 

dan tugas manusia menurut 

al-Qur’an dan merumuskan 

implikasinya bagi pendidikan.

Ceramah LCD  

Laptop

2

PENYAJIAN
Uraian 

Pembahasan terhadap ayat-

ayat al-Qur’an yang berbicara 

tentang proses penciptaan dan 

tugas hidup manusia di Bumi. 

Ayat-ayat tersebut kemudian 

dijadikan sebagai rujukan untuk 

merumuskan konsep-konsep 

pendidikan, yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam hidup dan 

kehidupan sehari-hari.

Dialog LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh&Non  

Contoh
Mahasiswa mengembangkan 

contoh-contoh yang menunjukkan 

tingkat pemahaman mereka yang 

mendalam terhadap kandungan 

makna ayat-ayat al-Qur’an yang 

membahas proses penciptaan dan 

tugas-tugas manusia di Bumi.

Diskusi 

terpimpin

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan
Mahasiswa berlatih merumuskan 

implikasi paedagogik dari sejumlah 

ayat al-Qur’an yang berbicara 

tentang proses penciptaan dan 

tugas hidup manusia di bumi.     

Resitasi Lembar 

kerja!

10
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Rangkuman Manusia adalah makhluk ciptaan 

Tuhan, Allah swt. Diciptakan secara 

bertahap dan diberi tugas dan 

tanggung jawab sebagai hamba 

Allah (abdullah) dan pengganti 

Allah di Bumi (khalifatullah fi al 

ardh’). Proses penciptaan dan 

tugas hidup manusia mengandung 

implikasi paedagogik yang sangat 

kental.     

5

PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes 

uraian yang ada dalam bahan 

ajar. Penilaian terhadap jawaban 

mahasiswa untuk menilai 

tingkat penguasaan mahasiswa, 

mengidentifkasi kesulitan yang 

masih dirasakan oleh mahasiswa 

sehubungan dengan uraian materi, 

tugas, dan latihan.

20

Tindak lanjut 
Penjelasan kembali bagian-

bagian yang belum dipahami oleh 

mahasiswa. Penugasan untuk 

mengembangkan kemampuan 

kritis mahasiswa dalam menelaah 

pemikiran-pemikiran aliran filsafat 

pendidikan. .

5
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TIK.2.2.: Mahasiswa akan mampu menganalisis tugas hidup 

manusia dan merumuskan implikasinya bagi pendidikan

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA &

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi
Manusia adalah makhluk Tuhan yang 

diciptakan dengan tujuan untuk 

menyembah dan mengabdikan diri 

kepada Tuhan. Selain itu, manusia 

juga dihajatkan oleh Tuhan untuk 

menjadi wakilnya di muka Bumi, 

yaitu untuk memelihara,melestarikan, 

dan memanfaatkan alam semesta 

untuk mendapatkan kehidupan yang 

lebih baik. Tujuan Tuhan menciptakan 

manusia dan fungsi manusia sebagai 

khalifah Tuhan di Bumi harus menjadi 

bagian integral pendidikan. Sebab, 

betapapun majunya pendidikan 

manusia, kalau ia jauh dari Tuhan, 

maka pendidikan tersebut tidak ada 

maknanya.

Ceramah LCD  Laptop 5

Relevansi & 

manfaat
Pemahaman yang mendalam tentang 

tugas hidup manusia sebagai hamba 

Tuhan (abdullah) dan wakil  Tuhan di 

bumi (kholifatullah) sangat bermanfaat 

bagi mahasiswa agar mereka dapat 

mengidentifikasi dan memposisikan 

diri dengan baik dan benar dalam 

kehidupan.

Ceramah LCD  Laptop 3

TIK
Mahasiswa akan mampu menganalisis 

tugas hidup manusia dan merumuskan 

implikasinya bagi pendidikan.

Ceramah LCD  Laptop 2

PENYAJIAN

Uraian 
Pembahasan tentang: (1) hakikat 

manusia sebagai hamba Tuhan 

(abdullah) dan implikasinya bagi 

pendidikan, (2) hakikat manusia 

sebagai kholafatullah dan implikasinya 

bagi pendidikan.

Dialog-

Presentasi 

LCD, Laptop, 

bahan ajar

30
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Contoh & 

Non  Contoh
Mahasiswa secara individual maupun 

kelompok, mengidentifikasi sejumlah 

perilaku yang dapat dilakukan oleh 

manusia dalam melaksanakan fungsi 

kehambaan dan kekholifahan.

Diskusi

Presentasi

LCD, Laptop, 

bahan ajar

10

Latihan
Mahasiswa berlatih merumuskan 

implikasi fungsi kehambaan 

dan kekholifahan manusia bagi 

pendidikan.     

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangkuman
Tujuan penciptaan manusia adalah 

untuk tunduk,patuh, dan taat 

kepada Tuhan. Sedangkan fungsi 

kehidupannya adalah menjadi kholifah 

Tuhan di Bumi.

5

PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian 

yang ada dalam bahan ajar. Penilaian 

terhadap jawaban mahasiswa 

untuk menilai tingkat penguasaan 

mahasiswa, mengidentifkasi kesulitan 

yang masih dirasakan oleh mahasiswa 

sehubungan dengan uraian materi, 

tugas, dan latihan.

20

Tindak 

lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian 

yang belum dipahami oleh mahasiswa. 

Penugasan diberikan untuk 

mengembangkan kemampuan kritis 

mahasiswa dalam mengembangkan 

dan merumuskan implikasi-implikasi 

paedagogis dari subjek yang dibahas.

5
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TIK. No.2.3: Mahasiswa akan mampu menganalisis dimensi kemanusiaan manusia dan meru-
muskan implikasinya bagi pendidikan.

URUTAN 

KEGIATAN

GARIS BESAR ISI METODE MEDIA 

&

ALAT

WAKTU 

BELAJAR

1 2 3 4 5
PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi
Manusia adalah makhluk multidimensi. Dia 

berdimensi jasmaniah sekaligus rohaniah, 

dia berdimensi individual sekaligus sosial, dia 

juga adalah makhluk bermoral dan berTuhan, 

dan pada saat yang sama, dia adalah satu-

satunya makhluk Tuhan yang mampu 

membangun peradaban. Dimensi-dimensi 

kemanusiaan tersebut merupakan subjek 

realitas yang harus dipertimbangkan dalam 

dunia pendidikan. Karena pendidikan baru 

bermakna, hanya, apabila, dalam kerangka 

pengembangan potensi kemanusiaan.

Ceramah LCD  

Laptop

5

Relevansi& 

manfaat
Pemahaman yang mendalam tentang potensi 

kemanusiaan manusia yang multidimensional 

sangat bermanfaat bagi pendidik dan subjek 

didik. Tanpa pemahaman tentang hal 

tersebut, maka pendidik dan subjek didik 

tidak akan mampu memprenstasikan sebuah 

pendidikan yang bermakna. Pendidikan 

selama ini seringkali salah arah karena tidak 

berpijak pada hakikat kemanusiaan manusia 

sebagai subjek yang dididik.

Ceramah LCD  

Laptop

3

TIK
Mahasiswa akan mampu menganalisis 

dimensi kemanusiaan manusia dan 

merumuskan implikasinya bagi pendidikan.

Ceramah LCD  

Laptop

2

PENYAJIAN
Uraian 

Pembahasan tentang: (1) Hakikat Manusia 

sebagai makhluk jamaniah dan ruhaniah dan 

implikasinya bagi pendidikan, (2) hakikat 

manusia sebagai makhluk individual-sosial 

serta implikasinya bagi pendidikan, (3) 

hakikat manusia sebagai makhluk berTuhan 

dan Bermoral serta implikasinya bagi 

pendidikan, (4) hakikat manusia sebagai 

makhluk berperadaban dan implikasinya 

bagi pendidikan.

Dialog-

Presentasi 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30
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Contoh&Non  

Contoh
Mahasiswa secara individual maupun 

kelompok, menunjukkan contoh-contoh 

emprik yang membuktikan kebenaran 

eksistensi potensi kemanusiaan manusia.

Diskusi

Presentasi

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan
Mahasiswa berlatih merumuskan implikasi 

paedagogik dari sejumlah potensi 

kemanusiaan manusia.     

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangkuman
Manusia adalah makhluk multidimensi. 

Masing-masing dimensi memerlukan 

pendidikan khusus sebagai syarat untuk bisa 

berkembang.     

5

PENUTUP
Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian yang 

ada dalam bahan ajar. Penilaian terhadap 

jawaban mahasiswa untuk menilai tingkat 

penguasaan mahasiswa, mengidentifkasi 

kesulitan yang masih dirasakan oleh 

mahasiswa sehubungan dengan uraian 

materi, tugas, dan latihan.

20

Tindak 

lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian yang 

belum dipahami oleh mahasiswa. Penugasan 

diberikan untuk mengembangkan 

kemampuan kritis mahasiswa dalam 

mengembangkan dan merumuskan 

implikasi-implikasi paedagogis dari subjek 

yang dibahas.

5
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TIK No.2.4: Mahasiswa akan mampu merumuskan hakikat 

Tuhan dan Alam serta implikasinya bagi pendidikan

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA &

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi
Tuhan dan Alam merupakan dua dari tiga 

entitas objek telaah filsafat. Satu lainnya 

adalah manusia. Manusia merupakan 

makhluk Tuhan yang tinggal di alam. 

Oleh karena itu, penting bagi manusia 

memahami hakikat Tuhan dan hakikat alam 

berdasarkan informasi-informasi wahyu 

(al-Qur’an) dan merumuskan implikasi-

implikasi paedagogisnya. 

Ceramah LCD  

Laptop

5

Relevansi & 

manfaat
Pemahaman mendalam tentang hakikat 

Tuhan dan alam diperlukan untuk 

merumuskan pendidikan masa depan yang 

sesuai dengan ketentuan Tuhan dan yang 

ramah terhadap alam semesta.

Ceramah LCD  

Laptop

3

TIK
Mahasiswa akan mampu merumuskan 

hakikat Tuhan dan alam serta implikasinya 

bagi pendidikan.

Ceramah LCD  

Laptop

2

PENYAJIAN
Uraian Pembahasan tentang: (1) Perspektif al-

Qur’an tentang hakikat Tuhan (2) Implikasi 

hakikat Tuhan bagi pendidikan (3) perspektif 

al-Qur’an tentang hakikat alam  (4) implikasi 

hakikat alam bagi pendidikan.

Dialog-

Presentasi 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh 

&Non  

Contoh

Mahasiswa menunjukkan bukti-bukti 

eksistensi Tuhan dalam keseimbangan alam 

semesta.

Diskusi

Presentasi

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih merumuskan implikasi 

paedagogik dari hakikat Tuhan

Mahasiswa berlatih merumuskan implikasi 

paedagogis dari hakikat alam  

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangkuman Tuhan adalah sesuatu yang disembah oleh 

manusia. sedangkan alam adalah segala 

sesuatu yang dicipatkan oleh Tuhan. Alam 

disediakan oleh Tuhan untuk tempat hidup 

dan kehidupan manusia.

5
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PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian yang 

ada dalam bahan ajar. Penilaian terhadap 

jawaban mahasiswa untuk menilai tingkat 

penguasaan mahasiswa, mengidentifkasi 

kesulitan yang masih dirasakan oleh 

mahasiswa sehubungan dengan uraian 

materi, tugas, dan latihan.

20

Tindak 

lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian yang 

belum dipahami oleh mahasiswa. Penugasan 

diberikan untuk mengembangkan 

kemampuan kritis mahasiswa dalam 

mengembangkan dan merumuskan 

implikasi-implikasi paedagogis dari subjek 

yang dibahas.

5

TIK.No.3.1: Mahasiswa akan mampu merumuskan hakikat 

tujuan pendidikan Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA &

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi

Tujuan pendidikan merupakan 

sesuatu yang dituju oleh aktivitas 

pendidikan. Tujuan pendidikan 

dibedakan atas tujuan antara dan 

tujuan akhir. Mahasiswa perlu 

memahami tujuan pendidikan 

agar proses pembeajaran yang 

dilaksanakan terarah kepada tujuan 

yang ingin dicapai.

LCD  

Laptop

5

Relevansi 

& manfaat

Dengan memahami tujuan 

pendidikan mahasiswa akan terarah 

dan terukur dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Memahami 

tujuan juga penting untuk dapat 

menentukan dan memastikan 

ketercapaian tujuan pembelajaran.

LCD  

Laptop

3
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TIK Mahasiswa akan mampu 

merumuskan hakikat tujuan 

pendidikan Islam.

LCD  

Laptop

2

PENYAJIAN
Uraian Dialog-

Presentasi 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh 

&Non  

Contoh

Mahasiswa merumuskan contoh-

contoh tujuan antara dan tujuan 

akhir pendidikan

Diskusi

Presentasi

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih mengembangkan 

rumusan tujuan pendidikan Islam.

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangku-

man
Glosarium

PENUTUP

Tes 

Formatif 

dan 

Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian 

yang ada dalam bahan ajar. Penilaian 

terhadap jawaban mahasiswa 

untuk menilai tingkat penguasaan 

mahasiswa, mengidentifkasi 

kesulitan yang masih dirasakan oleh 

mahasiswa sehubungan dengan 

uraian materi, latihan, dan latihan.

25

Tindak 

lanjut 

Penjelasan kembali bagian-

bagian yang belum dipahami oleh 

mahasiswa. 

5
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TIK. No.3.2: Mahasiswa akan mampu  merumuskan hakikat 

metode pendidikan Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA 

&

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN
Deskripsi 

Singkat isi
Metode pendidikan Islam adalah cara atau 

jalan yang ditempuh pendidik muslim dalam 

proses transformasi pengetahuan, skill, dan 

nilai-nilai islami ke dalam diri subjek didik, 

sehingga subjek didik memiliki kompetensi 

yang dikehendaki oleh pendidikan Islam.

Tidak ada metode yang seratus persen baik 

dan tidak ada satu metode pun yang dapat 

digunakan untuk semua pembelajaran. 

Efektivitas penggunaan suatu metode akan 

sangat bergantung kepada keterampilan 

seorang pendidik dalam menggunakannya 

pada saat dan waktu yang tepat.

LCD  

Laptop

5

Relevansi& 

manfaat
Pemahaman terhadap metode pembelajaran 

memudahkan pendidik dalam memilih 

metode yang tepat sesuai tujuan dan jenis 

pembelajaran. 

Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk 

menguasai banyak metode pembelajaran. 

Semakin bervariasi metode yang digunakan 

semakin baik bagi pembelajaran.

LCD  

Laptop

3

TIK Mahasiswa akan mampu merumuskan hakikat 

metode pendidikan Islam.

LCD  

Laptop

2

PENYAJIAN

Uraian Pembahasan hakikat metode pendidikan Islam 

mencakup: (1) konsep metode pendidikan 

Islam, (2) ciri-ciri metode pendidikan Islam, (3) 

macam-macam metode pendidikan Islam

Dialog-

Presentasi 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh 

&Non  

Contoh

Mahasiswa merumuskan contoh-contoh 

metode pendidikan Islam

Diskusi

Presentasi

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih menggunakan metode 

pendidikan Islam.

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangkuman

Glosarium



242    •    D r.  I s m a i l  T h o i b,  M . Pd . 

PENUTUP
Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian yang ada 

dalam bahan ajar. Penilaian terhadap jawaban 

mahasiswa untuk menilai tingkat penguasaan 

mahasiswa, mengidentifkasi kesulitan yang 

masih dirasakan oleh mahasiswa sehubungan 

dengan uraian materi, latihan, dan latihan.

25

Tindak 

lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian yang belum 

dipahami oleh mahasiswa. 

5

TIK.No.3.3: Mahasiswa akan mampu merumuskan hakikat 

kurikulum pendidikan Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA &

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi

Kurikulum merupakan program dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena 

itu, kurikulum harus selalu relevan dengan 

tujuan. Kalau tujuan pembelajaran 

adalah mahasiswa mampu melaksanakan 

sholat fardu secara berjamaah, maka 

kurikulumnya harus berisi program yang 

memungkinkan subjek didik melaksanakan 

sholat fardu secara berjama’ah.

Jadi, kurikulum merupakan seustau yang 

sangat menentukan ketercapaian tujuan 

pendidikan. Pelaku pendidikan (pendidik 

dan subjek didik) dituntut mampu 

memahami kurikulum pendidikan yang 

sedang berjalan.

LCD  

Laptop

5

Relevansi& 

manfaat

Tanpa memahami kurikulum pendidikan, 

pendidik dan penyelenggara pendidikan 

lainnya tidak akan mampu mewujudkan 

tujuan pendidikan secara optimal. Oleh 

karena itu,  hakikat kurikulu mharus 

dipahami, baik oleh mahasiswa maupun 

oleh dosen.

LCD  

Laptop

3

TIK Mahasiswa akan mampu merumuskan 

hakikat kurikulum pendidikan Islam.

LCD  

Laptop

1

PENYAJIAN
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Uraian Pembahasan hakikat kurikulum pendidikan 

Islam mencakup: (1) konsep kurikulum 

pendidikan Islam, (2) jenis-jenis kurikulum 

pendidikan Islam.

Dialog-

Presentasi 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30

Contoh 

&Non  

Contoh

Mahasiswa menunjukkan contoh-contoh 

pendidikan Islam

Diskusi

Presentasi

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih mendesain dan 

menyusun kurikulum yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan Islam

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangkuman
Glosarium

PENUTUP
Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian yang 

ada dalam bahan ajar. Penilaian terhadap 

jawaban mahasiswa untuk menilai tingkat 

penguasaan mahasiswa, mengidentifkasi 

kesulitan yang masih dirasakan oleh 

mahasiswa sehubungan dengan uraian 

materi, latihan, dan latihan.

25

Tindak 

lanjut 

Penjelasan kembali bagian-bagian yang 

belum dipahami oleh mahasiswa. 

5
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TIK.No.3.4.: Mahasiswa akan mampu merumuskan hakikat 

pendidik dan subjek didik pendidikan Islam

URUTAN 
KEGIATAN

GARIS BESAR ISI METODE
MEDIA &

ALAT

WAKTU 
BELAJAR 

1 2 3 4 5
PENDAHULUAN

Deskripsi 
Singkat isi

Pendidik dan subjek didik 
merupakan dua komponen penting 
yang berposisi sebagai pelaku 
utama proses pendidikan. Tanpa 
keduanya, maka tidak akan ada 
proses pendidikan. 

Pendidikan, kapan dan dimana pun 
mengharuskan adanya pendidik. 
Pendidik merupakan manusia yang 
akan mendesain proses pendidikan. 
Oleh karena itu, tidak mudah untuk 
menjadi pendidik. Seseorang 
dituntut memenuhi persyaratan-
persyaratan profesional tertentu 
untuk menjadi pendidik yang baik. 

Sama halnya dengan pendidik, 
keberadaan anak didik atau subjek 
didik merupakan hal yang penting 
dalam dunia pendidikan. Anak 
didik merupakan subjek, manusia, 
yang perlu dipahami seutuhnya 
oleh pendidik. Tanpa pemahaman 
yang jelas terhadap anak didik, 
maka pendidikan tidak akan bisa 
dilaksanakan secara maksimal.

LCD  
Laptop

5

Relevansi 
& manfaat

Makin baik pendidik memahami 
hakikat dirinya sebagai pendidik 
dan hakikat anak didiknya, maka 
makin memungkinkan ia mampu 
mengembangkan pendidikan 
yang bermartabat. Sebaliknya, 
tanpa memahami hakikat dirinya 
dan hakikat anak didiknya, maka 
pendidik tidak akan mampu 
menyelenggarakan proses 
pendidikan yang maksimal.

LCD  
Laptop

3
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TIK Mahasiswa akan mampu 
merumuskan hakikat pendidik dan 
subjek didik pendidikan Islam.

LCD  
Laptop

2

PENYAJIAN
Uraian Pembahasan hakikat pendidik 

dan subjek didik pendidikan 
Islam mencakup: (1) konsep 
tentang pendidik dan subjek didik 
pendidikan Islam, (2) macam- 
macam pendidik dalam pendidikan 
Islam, (3) sifat dan keutamaan 
pendidik dalam pendidikan Islam, 
(4) tugas pendidik dalam pendidikan 
Islam, (5) sifat dan kewajiban subjek 
didik pendidikan Islam

Dialog-
Presentasi 

LCD, 
Laptop, 
bahan 

ajar

30

Contoh 
&Non  

Contoh

Mahasiswa mengembangkan 
contoh-contoh pendidik dan subjek 
didik yang sesuai dengan tuntutan 
Islam

Diskusi

Presentasi

LCD, 
Laptop, 
bahan 

ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih mengidentifikasi 
perilaku-perilaku mulia (terpuji) 
yang harus dimiliki oleh pendidik 
dan subjek didik pendidikan Islam.

Diskusi

Presentasi

Lembar 
kerja!

10

Rangku-
man

Glosarium

PENUTUP
Tes 

Formatif 
dan 

Umpan 
Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes 
uraian yang ada dalam bahan 
ajar. Penilaian terhadap jawaban 
mahasiswa untuk menilai 
tingkat penguasaan mahasiswa, 
mengidentifkasi kesulitan yang 
masih dirasakan oleh mahasiswa 
sehubungan dengan uraian materi, 
latihan, dan latihan.

25

Tindak 
lanjut 

Penjelasan kembali bagian-
bagian yang belum dipahami oleh 
mahasiswa. 

5
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TIK.No.3.5: Mahasiswa akan mampu merumuskan hakikat 

lingkungan pendidikan Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA &

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi
Lingkungan pendidikan merupakan 

suatu konteks belajar maupun konteks 

sosial, yang dapat dijadikan sebagai 

pusat sumber belajar dalam rangka 

terbentuknya learning society.

Lingkungan pendidikan yang utama 

dalam Islam adalah keluarga, disusul 

oleh sekolah dan masyarakat. Sekolah 

dan masyarakat melaksanakan fungsi 

pendidikan sebagai kepanjangan 

tangan orang tua. 

Pemahaman yang benar tentang 

hakikat lingkungan pendidikan sangat 

penting agar semua elemen yang 

bertanggung jawab dapat  dalam 

pendidikan dapat menempatkan diri 

secara benar, tidak saling melempar 

tanggung jawab.

LCD  

Laptop

5

Relevansi& 

manfaat
Pendidik dan subjek didik perlu 

memahami lingkungan pendidikan, 

sebab tanpa memahami lingkungan 

pendidikan tidak bisa melaksanakan 

proses pendidikan dan proses belajar 

secara maksimal.

LCD  

Laptop

3

TIK Mahasiswa akan mampu merumuskan 

hakikat lingkungan  pendidikan Islam.

LCD  

Laptop

2

PENYAJIAN
Uraian Pembahasan hakikat lingkungan 

pendidikan Islam mencakup: (1) 

pengertian lingkungan pendidikan 

Islam, (2) jenis-jenis lingkungan 

pendidikan Islam, (3) tugas dan 

tanggung jawab lingkungan 

pendidikan Islam

Dialog-

Presentasi 

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

30
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Contoh & 

Non  Contoh Mahasiswa merumuskan contoh-

contoh peran dan fungsi yang bisa 

dimainkan oleh pendidikan Islam

Diskusi

Presentasi

LCD, 

Laptop, 

bahan 

ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih menjawab soal-

soal yang sudah disediakan dalam 

paket pembelajaran

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangkuman

Glosarium

PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian 

yang ada dalam bahan ajar. Penilaian 

terhadap jawaban mahasiswa 

untuk menilai tingkat penguasaan 

mahasiswa, mengidentifkasi kesulitan 

yang masih dirasakan oleh mahasiswa 

sehubungan dengan uraian materi, 

latihan, dan latihan.

25

Tindak lanjut Penjelasan kembali bagian-

bagian yang belum dipahami oleh 

mahasiswa. 

5

TIK 4.1.: Mahasiswa akan mampu menganalisis problematika 

pendidikan Islam

URUTAN 

KEGIATAN

GARIS BESAR ISI METODE MEDIA  &

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN
Deskripsi 

Singkat isi
Problematika pendidikan Islam sangat 

kompleks. Problem terbesar adalah terjadinya 

kesenjangan yang luar biasa antara umat 

islam yang digambarkan dalam al-qur’an dan 

umat Islam yang tampak dalam dunia nyata. 

Dalam bidang pendidikan, problem dualisme 

pendidikan antara umum dan agama telah 

menjadi bencana bagi pendidikan Islam. 

sedangkan problem misorientasi juga 

menjadi ancaman yang semakin menjauhkan 

pendidikan Islam dengan kebutuhan nyata 

masyarakat dan bangsa.

Ceramah LCD  Laptop 5
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Relevansi 

& manfaat
Mahasiswa perlu memahami secara 

mendalam substansi masalah pendidikan 

Islam agar mereka dapat menghindarkan 

diri dari masalah tersebut, serta mampu 

menawarkan solusi pemecahan masalah.

Ceramah LCD  Laptop 3

TIK
Mahasiswa akan mampu menganalisis 

problematika pendidikan Islam.

Ceramah LCD  Laptop 2

PENYAJIAN

Uraian 
Pembahasan tentang: (1) problematika 

pendidikan Islam dengan melihat 

perbandingan kondisi ideal umat islam 

daalam perspektif al-qur’an dibandingkan 

dengan kondisi nyata umat Islam saat 

ini; (2) dualisme pendidikan, antara 

pendidikan umum dan pendidikan 

agama; (3) Misorientasi pendidikan 

dengan membandingkan pendidikan yang 

diamanatkan al-Qur’an dan pendidikan yang 

dilaksanakan saat ini.

Dialog-

Presentasi 

LCD, 

Laptop, 

bahan ajar

30

Contoh 

& Non  

Contoh

Mahasiswa secara individual maupun 

kelompok, menunjukkan contoh-contoh 

konkrit probelamtika pendidikan Islam 

saat ini, menunjukkan dampak yang 

ditimbulkan oleh dualisme pendidikan, serta 

menunjukkan dampak yang ditimbulkan 

oleh misorientasi pendidikan. 

Diskusi

Presentasi

LCD, 

Laptop, 

bahan ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih mengidentifikasi dan 

merumuskan permasalahan pendidikan 

Islam.     

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangku-

man
Pendidikan Islam menghadapi permasalahan 

yang berat berupa kesenjangan antara kondisi 

umat yang terjadi saat ini dengan yang 

seharusnya terjadi. Permasalahan dualisme 

serta disorientasi pendidikan Islam.

PENUTUP
Tes 

Formatif 

dan 

Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes uraian yang 

ada dalam bahan ajar. Penilaian terhadap 

jawaban mahasiswa untuk menilai tingkat 

penguasaan mahasiswa, mengidentifkasi 

kesulitan yang masih dirasakan oleh 

mahasiswa sehubungan dengan uraian 

materi, tugas, dan latihan.

25
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Tindak 

lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian yang 

belum dipahami oleh mahasiswa. Penugasan 

diberikan untuk mengembangkan 

kemampuan kritis mahasiswa dalam 

mengembangkan dan merumuskan 

implikasi-implikasi paedagogis dari subjek 

yang dibahas.

5

TIK. 4.2: Mahasiswa akan dapat merumuskan langkah-langkah 

reformulasi pendidikan Islam

URUTAN 

KEGIATAN
GARIS BESAR ISI METODE

MEDIA &

ALAT

WAKTU 

BELAJAR 

1 2 3 4 5

PENDAHULUAN

Deskripsi 

Singkat isi
Reformulasi pendidikan Islam 
merupakan jawaban yang 
harus segera diwujudkan untuk 
mengatasi aneka masalah yang 
sedang dihadapi pendidikan Islam. 
reformulasi pendidikan Islam 
dapat diklasifikasi menjadi dua 
klaster, yaitu reformulasi nalar 
dan reformulasi aksi. Reformulasi 
nalar mengharuskan umat islam 
merubah cara berpikir, menggeser 
cara berpikir jumud ke cara berpikir 
modern yang lebih akomodatif, 
inovatif, dan kreatif. Reformulasi aksi 
mengharuskan umat Islam segera 
menampilkan aksi-aksi yang relevan 
untuk mengatasi masalah yang 
sudah membaluti kehidupan umat.

Ceramah LCD  Laptop 5

Relevansi & 

manfaat
Reformulasi pendidikan Islam 

menjadi tanggung jawab 

mahasiswa muslim. Latihan berpikir 

untuk mewujudkan reformulasi 

pendidikan Islam akan menjadi 

modal bagi mahasiswa bagi 

kehidupan pribadi dan sosialnya, 

dan akan menjadi modal bagi  

mereka sebagai calon tokoh 

pendidikan Islam dalam mengatasi 

permasalahan pendidikan Islam.

Ceramah LCD  Laptop 3
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TIK
Mahasiswa akan dapat merumuskan 

langkah-langkah reformulasi 

pendidikan Islam

Ceramah LCD  Laptop 2

PENYAJIAN

Uraian 
Pembahasan tentang reformulasi 

nalar dan refomulasi aksi dalam 

pendidikan Islam

Dialog-

Presentasi 

LCD, Laptop, 

bahan ajar

30

Contoh &Non  

Contoh
Mahasiswa secara individual 

maupun kelompok, menunjukkan 

contoh-contoh reformulasi nalar 

dan aksi dalam pendidikan Islam

Diskusi

Presentasi

LCD, Laptop, 

bahan ajar

10

Latihan Mahasiswa berlatih merumuskan 

langkah-langkah konkrit reformulasi 

nalar dan reformulasi aksi dalam 

pendidikan Islam     

Diskusi

Presentasi

Lembar 

kerja!

10

Rangkuman
Reformulasi pendidikan Islam 

harus segera dilakukan, baik dalam 

dimensi nalar maupun aksi, secara 

satu-satu maupun secara simultan.

PENUTUP

Tes Formatif 

dan Umpan 

Balik

Pelaksanaan dalam bentuk tes 

uraian yang ada dalam bahan 

ajar. Penilaian terhadap jawaban 

mahasiswa untuk menilai 

tingkat penguasaan mahasiswa, 

mengidentifkasi kesulitan yang 

masih dirasakan oleh mahasiswa 

sehubungan dengan uraian materi, 

tugas, dan latihan.

25

Tindak lanjut 
Penjelasan kembali bagian-bagian 

yang belum dipahami oleh maha-

siswa. Penugasan diberikan untuk 

mengembangkan kemampuan 

kritis mahasiswa dalam mengem-

bangkan dan merumuskan implika-

si-implikasi paedagogis dari subjek 

yang dibahas.

5
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