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ABSTRAK 

PENDEKATAN SAINTIFIK BERBASIS PELATIHAN UNTUK 

PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA MEMAHAMI MAKNA BACAAN 

SHALAT DENGAN SURAT – SURAT PENDEK DI SD MUHAMMADIYAH 

METRO PUSAT 

 

 

Oleh 

Rusman Ahmadi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan cara (1) 

merancang pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk peningkatan kemam-

puan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat - surat pendek, (2) 

menganalisis pelaksanaan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk pening-

katan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat - surat 

pendek,  (3) menganalisis asesmen akhir pembelajaran saintifik berbasis pelatihan 

untuk peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan 

surat - surat pendek, (4) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar saintifik ber-

basis pelatihan untuk peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan 

shalat dengan surat - surat pendek.  

 

Pendekatan penelitian ini adalah tindakan kelas dilakukan secara kolaboratif deng-

an guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam tiga siklus pada siswa 

kelas IV.Ilyas AS dan IV. Daud AS SD Muhammadiyah Metro Pusat. Peningka-

tan hasil belajar adalah peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM KD. 3.5. 

memahami makna bacaan sholat dan KD 4.1. membaca Al - qur’an.  

 

Hasil penelitian ini adalah : (1) rancangan pembelajaran saintifik berbasis pelati-

han untuk peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan 

surat – surat pendek, (2) proses pelaksanaan pembelajaran saintifik berbasis pela-

tihan meliputi kegiatan mengamati slide, bacaan shalat dan maknanya, siswa me-

nanya cara melafadzkan bacaan shalat dan makna/ artinya, siswa mengeksplorasi 

dengan latihan dan praktik, siswa mengasosiasikan hasil latihan dan praktik shalat 

dan baca Al - qur’an dan siswa mengkomunikasikan laporan hasil latihan dan 

praktik. (3) asesmen dengan soal esai  dengan rata - rata validitas 0,69 (tinggi), 

rata - rata reliabilitas 0,97(sangat tinggi), kesukaran soal sedang dan memiliki da-

ya pembeda yang cukup baik, (4) hasil belajar siklus 1 siswa yang mencapai 

KKM sebanyak 64%, siklus 2 sebanyak 72%, dan siklus 3 sebanyak 80%.  

Kata Kunci : kemampuan siswa, makna bacaan shalat, surat - surat pendek. 



 

 

 

 

 

SCIENTIFIC APPROACH BASED TRAINING TO IMPROV THE 

STUDENT’S ABILITY IN KNOWING THE MEANING OF READING PRAY  

WITH LETTER SHORT IN ELEMENTARY SCHOOL OF 

MUHAMMADIYAH METRO CENTRE 
 

By : 

Rusman Ahmadi 

 

This research aims to improve the learning process in a way; (1) designing scien-

tific learning based training to increase the ability of students to understand the 

meaning of reading prayers to the letter a short letter, (2) analyzing the impleme-

ntation of learning scientific based training to increase the ability of students to 

understand the meaning of reading prayers to the letter a short letter , (3) analy-

zing the assessment of the end of learning scientific based training to increase the 

ability of students to understand the meaning of reading prayers to the letter a 

short letter, (4) describing the learning outcome of scientific based training to in-

crease the ability of students in understanding the meaning of reading the prayer 

with letter a short letter. 

 

The approach of this research is a class act done collaboratively with teachers of 

Islamic education and Character in three cycles in the IV. Ilyas, AS graders and 

IV. Daud In Elementary School Of Muhammadiyah Metro Centre. Learning out-

come is an increase in the number of students who reached a minimum complete-

ness criteria to the basic competence 3.5. understand the significance of reading 

prayers and the basic competence 4.1. Reciting Al-Qur'an. 

 

The results of this research are (1) Scientific learning design through methods drill 

and practices to increase the ability of students in understanding the meaning of 

reading prayers to the letter a short letter, (2) the implementation process of 

learning scientific through exercise and practice activities include watching slides, 

reading prayers and its significance, the students ask how to say the reading pra-

yers and significance / meaning, students explore the training and practice, stu-

dents associate the results of training and practice prayer and reading al quran and 

students communicate the report of training and practice. (3) assessment of the 

essays with the average validity of 0.69 (high), the average reliability of 0.97 

(very high), difficulty about being and having distinguishing features are quite 

good, (4) the results of learning cycle 1 students which reached minimum 

completeness criteria are 64%, 72% cycle 2 and cycle 3 are 80%. 

 

Keywords: the ability of students, meaning reading prayers, letters - short letter. 
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MOTTO 

 

                         

          

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan 

berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
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 “(Pembatas) antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah 

meninggalkan shalat.” (HR. Muslim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia dalam sila 

pertama Ketuhanan YME tertuang di dalamnya tujuh butir nilai yang menjadi 

acuan segenap warga negaranya dalam kehidupan beragama. Pada butir 1 dan 2 

dari ketujuh butir nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan YME tersebut ber-

dasarkan TAP MPR nomor I/MPR/2003 adalah sebagai berikut ; (1) bangsa Indo-

nesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan YME, (2) 

manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan YME, sesuai dengan agama 

dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab. Berdasarkan butir sila tersebut, menunjukkan bahwa kepercayaan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan YME merupakan karakter yang dimiliki bangsa 

Indonesia. 

 

Sejalan dengan nilai-nilai luhur pancasila tersebut di atas, cita-cita nasional bida-

ng pendidikan yang tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat ; “Men-

cerdaskan kehidupan bangsa” yang dalam penyelenggaraannya dinyatakan dalam 

UUD 45 pasal 31 ayat 3 : “ pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sa-

tu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 



2 

 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

undang-undang.” 

 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dengan mening-

katkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia harus dilakukan dengan ber-

pedoman kepada Al Qur‟an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari - hari.  

Secara tegas dinyatakan dalam Al Qur‟an surat Al Isro‟ ayat 9 ; “ Sesungguhnya 

Al Qur‟an ini memberitahukan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan mem-

berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal sha-

lih bahwa mereka ada pahala yang besar “. Artinya Al Qur‟an diturunkan kepada 

ummat manusia untuk menjadi petunjuk dan keselamatan dunia dan akhirat. Seda-

ngkan cerdas yang dimaksud disini adalah cerdas komprehensif, yaitu cerdas spi-

ritual (beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME ) dan cerdas sosial/emosional 

(berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab ) dalam ranah sikap, cerdas intelektual (berilmu) dalam ranah 

pengetahuan, serta cerdas kinestetis (cakap dan kreatif) dalam ranah keterampilan.  

 

Dalam Islam, kepercayaan berhubungan dengan rukun iman (keimanan), seperti ; 

iman kepada Allah, malaikat, kitabullah, Rasulullah, hari kebangkitan dan takdir.  

Ketaqwaan terhadap Tuhan YME dalam Islam adalah bertaqwa kepada Allah 

SWT dalam arti mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dari 

segala apa yang dilarang-Nya. Sedangkan akhlak mulia berhubungan dengan eti-

ka;  budi pekerti, adab, sopan santun, dsb. Salah satu dari wujud taqwa kepada 

Allah SWT adalah mendirikan shalat. Shalat adalah amalan yang pertama dihisab 
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dihari kiamat kelak. Apabila shalatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya, 

dan jika amalan shalatnya rusak, maka rusak pula amalan yang lainnya. Shalat 

adalah tiang agama dan rukun Islam yang utama setelah syahadah. Shalat juga 

merupakan pembeda antara seorang muslim dan non muslim. Dengan shalat ke-

mungkaran dapat dicegah, kepemimpinan dapat ditegakkan dan dengan shalat pu-

lalah, peradaban suatu bangsa yang besar bisa dibangun dengan sangat kokoh. 

 

Begitu pentingnya kedudukan shalat, sehingga sudah menjadi keharusan bagi se-

orang muslim untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan rasulullah. 

Dalam Islam secara jelas memberikan petunjuk kepada kita, kapan sebaiknya se-

seorang mulai diajarkan shalat, kapan kewajiban shalat melekat pada seseorang 

dan sebagainya. Nabi shallallahu „alayhi wa sallam telah menentukan usia tujuh 

tahun sebagai usia dimulainya pelajaran shalat dan memberikan hukuman bagi 

anak yang telah berusia sepuluh tahun jika meninggalkan shalat. Maka sejak usia 

tujuh tahun anak diajari rukun-rukun shalat, kewajiban-kewajibannya dan pemba-

talnya. Salah satu hal penting agar dapat melaksanakan kewajiban shalat sesuai 

yang dituntunkan rasulullah, salah satunya adalah kemampuan membaca Al 

Qur‟an. 

 

Upaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dan sesuai  dengan penjelasan Pa-

sal 35 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, standar kompetensi lulusan diru-

muskan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengeta-

huan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari 

suatu satuan pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria 
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kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah me-

nyelesaikan masa belajarnya disatuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 

 

Kompetensi Inti SD/MI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SD/MI pada 

setiap tingkat kelas. Kompetensi Inti terdiri atas jenjang kompetensi minimal yang 

harus dikuasai peserta didik di kelas tertentu, isi umum materi pembelajaran, dan 

ruang lingkup penerapan kompetensi yang dipelajari. Kompetensi Inti terdiri atas 

empat dimensi yang satu sama lain saling terkait. Keempat dimensi tersebut ada-

lah: sikap spiritual (KI 1), sikap sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3), dan keterampi-

lan (KI 4), yang tercantum dalam pengembangan kompetensi dasar, silabus, dan 

RPP. Dalam proses pembelajaran, KI 1 dan KI 2 dikembangkan di setiap kegiatan 

sekolah dengan pendekatan pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) baik 

dilingkungan sekolah maupun masyarakat. Sedangkan KI 3 dan KI 4 dikembang-

kan oleh masing-masing mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran  langsu-

ng (direct teaching). Kompetensi Inti 3 (KI 3) menitikberatkan pada pengembang-

an pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif) dalam jenjang 

kemampuan kognitif dari mengingat sampai mencipta. Sedangkan KI 4  merupa-

kan penerapan dari apa yang dipelajari pada KI 3 dalam proses pembelajaran yang 

terintegrasi ataupun terpisah. Pembelajaran terintegrasi mengandung makna bah-

wa proses pembelajaran KI 3 dan KI 4 dilakukan pada waktu bersamaan baik di 

kelas, laboratorium maupun di luar sekolah. Pembelajaran terpisah mengandung 
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makna bahwa pembelajaran mengenai KI 3 terpisah dalam waktu dan/atau tempat 

dengan KI 4.  

 

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap ke-

las yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau 

kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersum-

ber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan 

awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran.   

 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang membe-

rikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap, dan kepribadian pe-

serta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendi-

dikan, yang pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik 

yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler. SD Muhammadiyah sebagai 

lembaga pendidikan yang memiliki visi “ Unggul dalam berprestasi yang berahlak 

mulia” sangat konsen dalam membangun karakter keislaman melalui ragam pro-

gram kegiatan baik dalam kegiatan kurikuler maupun ko/ ekstrakurikuler. Dalam 

kegiatan kurikuler meliputi mata pelajaran yang mendukung Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti seperti Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, dan metode 

pembelajaran yang berorientasi pada pembiasaan. Sedangkan dalam kegiatan ko 

dan ekstra merupakan peran lembaga dalam memfasilitasi berbagai hal yang men-

dukung terbangunnya sebuah budaya seperti kegiatan pembiasaan mengucapkan 
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salam dan berjabat tangan (dengan guru, tenaga kependidikan, maupun dengan 

teman), membaca do‟a sebelum dan sesudah kegiatan belajar, shalat duha, shalat 

dzuhur berjamaah, hafalan surat – surat pendek dalam juz 30 dan tadarus sebelum 

jam belajar berakhir. Hal ini dilakukan karena terbatasnya waktu yang disediakan 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang hanya 4 jam 

pelajaran (35 menit perjam pelajaran).  

 

Kegiatan pembiasaan tersebut dilakukan dengan konsisten oleh segenap warga se-

kolah di SD Muhammadiyah Metro Pusat sehingga aktivitas tersebut menjadi ciri 

khas, karakter atau watak yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Metro Pusat dan 

menjadi referensi bagi sekolah – sekolah negeri dan swasta di sekitar Kota Metro 

dan sekitarnya. Hal ini terlihat dengan data kunjungan sekolah – sekolah tidak 

hanya tingkat sekolah dasar namun juga sekolah lanjutan SMP dan SMA. 

 

Gambaran prilaku tersebut di atas, warga SD Muhammadiyah secara khusus ada-

lah siswa, sudah mencerminkan adanya kemampuan membudayakan mengucap-

kan salam dan berjabat tangan (dengan guru, tenaga kependidikan, maupun de-

ngan teman), membaca do‟a sebelum dan sesudah kegiatan belajar, shalat duha, 

shalat dzuhur berjamaah, hafalan surat – surat pendek dalam juz 30 dan tadarus 

sebelum jam belajar berakhir. Namun bagaimana perilaku siswa ketika sudah ke-

luar dari lingkungan sekolah. Data berikut merupakan hasil survey yang penulis 

lakukan terkait dengan perilaku siswa tersebut di atas terhadap 64 siswa SD Mu-

hammadiyah Metro Pusat kelas 4 (Kelas 4 Ilyas AS. dan 4. Daud AS.) melalui 

instrumen buku penghubung siswa adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Kemampuan siswa membudayakan praktek ibadah  

No Uraian 
Kelas 

4.Ilyas,AS 4.Daud, AS 

1 Mengucapkan Salam dan bersalaman ketika 

bertemu dan berpisah 
100% 

2 Membaca do‟a sebelum dan sesudah 

beraktivitas 
100% 

3 Shalat   

- Shalat wajib 25% 

- Shalat duha/ .. 12,5% 

4 Membaca Al Qur‟an  

- Mengaji/ Tadarus 25% 

- Hafalan surat – surat pendek 25% 

 

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel tersebut dapat dikatakan bah-

wa kemampuan siswa membudayakan praktek ibadah ; mengucapkan salam dan 

bersalaman ketika bertemu dan berpisah 100%, membaca do‟a sebelum dan sesu-

dah beraktivitas 100%, shalat wajib 25% (16 siswa), mengaji/tadarus 25% dan ha-

falan surat-surat pendek 25% (16 siswa).  

 

Wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 24 Agustus 2015 terhadap 5 siswa 

menunjukkan bahwa kelima siswa mengetahui bahwa shalat merupakan amalan 

yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam sehingga bagi yang meninggal-

kannya akan mendapatkan dosa. Namun pemahaman ini tidak sinergis dengan ke-

mampuan anak untuk melaksanakan shalat secara tertib sebagai wujud dari peng-

hambaan diri kepada Allah SWT. Terbukti dari lima anak yang peneliti wawanca-

ra tiga anak menyatakan masih sering meninggalkan shalat dan dua anak lainnya 

menyatakan kadang-kadang meninggalkan shalat, meskipun menurutnya orang 

tuanya mengingatkan dan memarahinya untuk melaksanakan shalat, terlepas dari  

intensitas orang tua mengingatkan dan bahkan memberi hukuman masing-masing 
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berbeda. Aktivitas anak membaca Al Qur‟an di rumah, menunjukkan data sebalik-

nya bahwa dari kelima anak terdapat dua anak yang frekuensi membaca Al 

Qur‟annya sangat rendah. Menurutnya dalam satu minggu aktivitas membaca Al 

Qur‟an sebanyak 1-2 kali, sedangkan ketiga anak lainnya frekuensinya mencapai 

4 – 5 kali dalam seminggu yang ketiga-tiganya dilakuakan dengan bimbingan gu-

ru ngaji di mushola dan guru les yang di panggil kerumahnya. 

 

Dialog dengan orang tua pada hari sabtu tanggal, 5 September 2015 peneliti men-

catat beberapa persoalan terkait dengan aktivitas shalat dan membaca Al Qur‟an 

di rumah, yaitu sulitnya mengkondisikan anak agar melaksanakan shalat lima 

waktu dengan tertib, minimnya pendampingan anak dalam melaksanakan shalat 

dan membaca Al Qur‟an, rata –rata sudah mengingatkan atau menengur anaknya 

untuk melaksanakan shalat bahkan menurut beberapa dari orang tua siswa menya-

takan hingga terkadang memarahi anaknya untuk segera melaksanakan shalat. 

 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti selama ini memang masih terpaku hanya pada jam pembe-

lajaran yaitu 4 jam pelajaran yang tersebar menjadi 2 kali tatap muka (@2 jam pe-

lajaran x 2 dalam satu minggu dengan pendekatan dan metode yang menunjukkan 

pembelajaran belum kreatif. Proses pembelajaran yang dilakukan belum menun-

jukkan adanya keseimbangan dalam dalam upaya pencapaian ranah afektif, kogni-

tif, dan psikomorik. Berikut adalah hasil belajar anak yang didapat dari uji KD pa-

da bulan September KD. 3.5. Memahami makna bacaan shalat dan nilai praktik 

KD 4.1. Membaca Al Qur‟an dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 1.2. Nilai Uji KD. 3.5. Memahami makna bacaan shalat. 

No Kelas 
Ketuntasan 

Jumlah 
Tuntas Belum Tuntas 

1 IV. Ilyas AS 16 16 32 

2 IV. Daud AS 10 22 32 

Jumlah 26 38 64 

Persentase 40,63% 59,38% 100% 

Data hasil selengkapnya terlampir (Lampiran 12 dan 13) 

 

Gb. 1.1. Nilai uji KD 3.5. Memahami makna bacaan shalat 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai KD. 3.5. Memahami makna bacaan shalat siswa 

yang tuntas sebanyak 26 siswa (40,63%) dengan rincian, kelas IV.Ilyas AS men-

capai KKM 50% atau 16 siswa dan kelas IV.Daud AS yang mencapai KKM 

31,25% atau 10 siswa dari 32 siswa. 

Tabel 1.3. Nilai Uji KD 4.1. Membaca Al Qur‟an. 

No Kelas 
Ketuntasan 

Jumlah 
Tuntas Belum Tuntas 

1 IV. Ilyas AS 17 15 32 

2 IV. Daud AS 17 15 32 

Jumlah 34 30 64 

Persentase 53,13% 46,88% 100% 

Data hasil selengkapnya terlampir 
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Berdasarkan tabel di atas nilai KD. 4.1. Membaca Al Qur‟an siswa capaian KKM 

53,13% (34 siswa) dengan rincian , kelas IV.Ilyas AS dan IV.Daud AS. masing 

masing mencapai KKM 53,13% atau 17 siswa. 

 

Pendekatan assessment yang dilakukan belum menggunakan berbagai teknik. Se-

lama ini, teknik tes tertulis yang hanya menyentuh pada ranah kognitif sangat 

mendominasi dan dijadikan sebagai indikator (skala prioritas) untuk menunjukkan 

keberhasilan dalam pembelajaran. Artinya assesmen belum sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan belum sampai pada kemampuan anak membudayakan kegiatan 

shalat  dan membaca Al Qur‟an surat - surat pendek. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dan pemahaman penulis terha-

dap firman Allah Qs. Al-Ankabut : 45 yang menjadi motivasi diadakannya pene-

litian ini. Firman Allah terhadap Qs. Al-Ankabut : 45 tersebut adalah : “Bacalah 

apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah 

shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah segenap perbuatan keji dan mungkar,. 

Tuntas Belum Tuntas
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dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya 

dari ibadat-ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(QS. Al-Ankabut 29:45) 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, selanjutnya identifikasi masalahnya dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Rancangan pembelajaran memahami makna bacaan shalat dengan surat - surat 

pendek belum sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. 

2) Pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, terutama pembelajaran melalui metode Drill And Practic 

3) Alokasi waktu yang disediakan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti yang hanya 4 jam pelajaran (35 menit perjam pelajaran). 

4) Perlunya suatu pendekatan pembelajaran yang mampu memfasilitasi dan 

menggali kemampuan siswa. 

5) Siswa melakukan kegiatan shalat  dan membaca Al Qur‟an surat - surat 

pendek dengan tertib selama di lingkungan sekolah namun masih banyak 

orang tua/ wali siswa yang mengeluh anaknya sulit untuk melaksanakan 

kegiatan shalat  dan membaca Al Qur‟an surat - surat pendek di rumah. 

6) Assesmen belum sesuai dengan tujuan pembelajaran dan belum sampai pada 

peningkatan kemampuan memahami makna bacaan shalat  dengan surat - 

surat pendek. 
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7) Hasil belajar siswa pada kompetensi memahami makna bacaan shalat dan 

membaca Al Qur‟an surat - surat pendek masih rendah. Dari 64 siswa yang 

mencapai KKM pada kompetensi memahami makna bacaan shalat sebanyak 

26 siswa (40,63%) dan pada kompetensi membaca Al Qur‟an sebanyak 34 

siswa (53,13%). 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 

Penelitian ini difokuskan pada suatu masalah, maka penelitian ini dibatasi pada 

hal – hal berikut ini : 

1) Rancangan pembelajaran memahami makna bacaan shalat dengan surat - surat 

pendek belum sesuai metode pembelajaran yang digunakan. 

2) Surat – surat pendek dalam penelitian ini adalah surat Al Fatihah, Al Ma‟un 

dan Al „Alaq. 

3) Pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, terutama pembelajaran saintifik berbasis pelatihan. 

4) Assesmen belum sesuai dengan tujuan pembelajaran dan belum sampai pada 

peningkatan kemampuan anak memahami makna bacaan shalat dengan surat - 

surat pendek. 

5) Hasil belajar siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat - surat pen-

dek  masih rendah.  
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1.4. Perumusan Masalah 

 

Dari sub fokus penelitian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut ; 

1. Bagaimana rancangan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk pening-

katan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat – surat 

pendek ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk pe-

ningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat - 

surat pendek ? 

3. Bagaimana assesment diakhir pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk 

peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat 

- surat pendek ? 

4. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran saintifik berbasis pelatihan 

untuk peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan 

surat – surat pendek ? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran dengan cara : 

1. Merancang pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk peningkatan ke-

mampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat – surat pendek. 

2. Menganalisis pelaksanaan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk 

peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat 
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– surat pendek. 

3. Menganalisis asesmen akhir pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk 

peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat 

- surat pendek. 

4. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar pada pembelajaran saintifik berba-

sis pelatihan untuk peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan 

shalat dengan surat – surat pendek. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Teoritis 

 

Memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan konsep, menerap-

kan teori, prinsip dan prosedur teknologi pendidikan kawasan desain dan ka-

wasan penilaian, karena mengkaji tentang kemampuan siswa memahami mak-

na bacaan shalat dengan surat - surat pendek. 

 

1.6.2. Praktis 

1.6.2.1. Untuk Siswa 

1) Dapat melaksanakan pembelajaran dengan siapa saja, dimana saja  

2) Dapat menciptakan rasa nyaman, senang, dan betah dalam bela-

jar. 

3) Dapat meningkatkan kemampuan siswa memahami makna bacaan 

shalat dengan surat - surat pendek. 
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1.6.2.2. Untuk Guru 

1) Dapat menerapkan strategi pembelajaran yang meliputi ; model 

pembelajaran, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran seca-

ra spesifik. 

2) Dapat belajar dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

siswa. 

3) Berusaha menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran dengan 

potensi, bakat, minat yang dimiliki oleh siswa. 

4) Berusaha mempersiapkan diri secara maksimal dalam merancang, 

melaksanakan, dan penilaian program pembelajaran. 

5) Memberikan kontribusi pada kawan sejawat untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. 

6) Mendorong guru untuk kreatif dan inovatif dalam pebelajaran. 

 

1.6.2.3. Untuk Lembaga  

1) Memberikan masukan tentang metode pembelajaran. 

2) Memberikan kontribusi kepada lembaga dalam membangun 

karakter anak. 

3) Memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian  visi lembaga 

yaitu “ Unggul dalam prestasi yang berahlak mulia”. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

2.1. Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting da-

lam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Moh. Surya dalam Gunawan 

(2012:104) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan indivi-

du untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, seba-

gai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. 

 

Gates dalam Prawira (2012, 225), menyatakan bahwa belajar adalah “perubahan 

tingkah laku melalui pengalaman dan latihan (learning is the modification of be-

havior through experience and training)”. L.D Crow dan A. Crow dalam Prawira 

(2012, 225) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses aktif yang perlu dira-

ngsang dan dibimbing kearah hasil-hasil yang diinginkan (dipertimbangkan). Be-

lajar adalah penguasaan kebiasaan-kebiasaan (habitual), pengetahuan dan sikap-

sikap (learning is an active prosess that need to be stimulated and guided toward 

desirable out come. Learning is the acquisition of habits, knowledge, and attitu-

des). Melvin H. Marx dalam Prawira (2012, 225) menyatakan belajar adalah peru-

bahan yang dialami secara relatif abadi dalam tingkah laku yang pada dasarnya 

merupakan fungsi dari suatu tingkah laku sebelumnya. Dalam hal ini, sering atau 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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bisa disebut latihan (learning is a relatively enduring change in behaviour which 

is a function of prior behaviour, usualy caled practice). Gregory A. Kimble dalam 

Prawira (2012, 225)  menayatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan yang 

bersifat permanen dalam potensialitas tingkah laku yang terjadi pada seseorang 

atau individu sebagai suatu hasil latihan atau praktik yang diperkuat dengan diberi 

hadiah (learning as a relatively permanent change in behavioral potentiality that 

accurs as a resalt of reinforced practice). 

 

Dari beberapa pengertian belajar menurut para ahi tersebut dapat diambil penger-

tian bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku suatu hasil latihan atau prak-

tik yang diperkuat dengan diberi hadiah (perangsangan). Jadi kata kunci dari bela-

jar adalah adanya perubahan perilaku.  

 

Muh. Surya dalam Mahmud (2010:63) mengemukakan ciri-ciri dari perubahan pe-

rilaku, yaitu sebagai berikut : 

1. Perubahan yang disadari dan disengaja (intensional). Perubahan perilaku 

yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersang-

kutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang bersangkutan menya-

dari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan, misalnya pengetahuannya 

semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat, dibandingkan 

sebelum dia mengikuti suatu proses belajar.  

2. Perubahan yang berkesinambungan (kontinyu). Bertambahnya pengetahu-

an atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari 

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga, 
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pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah diperoleh itu, akan menjadi 

dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan berikutnya.  

3. Perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik un-

tuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang.  

4. Perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat 

normatif dan menujukkan ke arah kemajuan.  

5. Perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu 

yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan.  

6. Perubahan yang bersifat pemanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari 

proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam 

dirinya.  

7. Perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan bela-

jar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka me-

nengah maupun jangka panjang.  

8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan 

hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata tetapi termasuk memperoleh 

pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya.  

 

Gagne dalam Gunawan (2012:107) menyebutkan bentuk perubahan perilaku yang 

merupakan hasil belajar, diantaranya : 

1. Informasi verbal; yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik seca-

ra tertulis maupun tulisan, misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu 

benda, definisi, dan sebagainya.  
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2. Kecakapan intelektual; yaitu keterampilan individu dalam melakukan interak-

si dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya: pe-

nggunaan simbol matematika. Termasuk dalam keterampilan intelektual ada-

lah kecakapan dalam membedakan (discrimination), memahami konsep kon-

krit, konsep abstrak, aturan dan hukum. Ketrampilan ini sangat dibutuhkan da-

lam menghadapi pemecahan masalah.  

3. Strategi kognitif; kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pe-

ngelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, stra-

tegi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara – cara berfikir 

agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitikberatkan pada 

hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan pada pada 

proses pemikiran.  

4. Sikap; yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memi-

lih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain. Sikap adalah kea-

daan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak da-

lam menghadapi suatu obyek atau peristiwa, didalamnya terdapat unsur pemi-

kiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan untuk bertindak.  

5. Kecakapan motorik; ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan 

yang dikontrol oleh otot dan fisik.  

 

Moh. Surya dalam Mahmud (2010:66) mengemukakan bahwa hasil belajar akan 

tampak dalam hal berikut : 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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1. Kebiasaan; seperti : peserta didik belajar bahasa berkali-kali menghindari ke-

cenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru sehingga akhirnya ia 

terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. 

2. Keterampilan; seperti : menulis dan berolah raga yang meskipun sifatnya 

motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang 

teliti dan kesadaran yang tinggi. 

3. Pengamatan; yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsa-

ngan yang masuk melalui indera-indera secara obyektif sehingga peserta didik 

mampu mencapai pengertian yang benar. 

4. Berfikir asosiatif; yakni berfikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu deng-

an lainnya dengan menggunakan daya ingat. 

5. Berfikir rasional dan kritis yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-

dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti “bagaimana” 

(how) dan “mengapa” (why). 

6. Sikap yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara 

baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahu-

an dan keyakinan. 

7. Inhibisi. menghindari hal yang mubazir. 

8. Apresiasi, menghargai karya-karya bermutu. 

9. Perilaku afektif yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, 

marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was dan sebagainya. 

 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang belajar, bukan 

saja perubahan yang mengenai pengetahuan tetapi juga kemampuan untuk mem-
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bentuk kecakapan dalam bersikap. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai 

oleh siswa setelah proses pembelajaran dalam waktu tertentu yang diukur dengan 

menggunakan alat evaluasi tertentu. 

 

Banyak faktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

upaya pencapaian hasil belajar. Menurut Suryabrata ( 2012 : 233 ) faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar yaitu : 

1. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar yang dapat digolongkan men-

jadi 2 golongan yaitu : 

a. Faktor-faktor non sosial, seperti keadaan udara, suhu,udara, cuaca, waktu  

( pagi, atau siang, ataupun malam ), tempat (letaknya, pergedungannya ), 

alat-alat yang dipakai untuk belajar. 

b. Faktor-faktor sosial dalam belajar, seperti kehadiran orang atau orang - 

orang lain pada waktu sedang belajar, banyak sekali mengganggu belajar . 

Selain kehadiran yang langsung , mungkin juga yang hadir secara tidak 

langsung misalnya, potret, nyanyian lewat radio, dl , kehadirannya bersifat 

mengganggu proses belajar dan prestasi-prestsi belajar. Dengan berbagai 

cara faktor-faktor tersebut harus diatur , supaya belajar dapat berlngsung 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar, yang digolongkan 

menjadi 2 golongan yaitu :  

a. Faktor-faktor fisiologis atau jasmaniah individu baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

belajar seseorang., seperti penyakit kronis sepert pilek, influensa, sakit 
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gigi, batuk , dan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalak kondisi 

pancaindra terutama penglihatan dan pendengaran 

b. Faktor-faktor Psikologis dalam belajar, seperti kebiasaan-kebiasaan yang 

buruk yang mengganggu, seperti frustrasi, konflik psychis, motivasi yang 

lemah.  

 

Witherington dan Cronbach dalam Mahmud (2010: 94) menghitung beberapa fak-

tor dasar yang memengaruhi proses pembelajaran, yaitu (1) situasi belajar, (2) pe-

nguasaan alat-alat intelektual, (3) latihan-latihan yang terpencar, (4) penggunaan 

unit-unit yang berarti, (5) latihan yang aktif, (6) kebaikan bentuk dan sistem, (7) 

efek penghargaan dan hukuman, (8) tindakan-tindakan pedagogis, (9) kapasitas 

dasar. 

 

Mahmud (2010 : 93) menyatakan bahwa  faktor – faktor memengaruhi belajar, 

ada tiga macam, yaitu faktor individual, faktor sosial, dan faktor struktural. Faktor 

individual adalah faktor internal siswa, seperti kondisi jasmani dan rohaninya. 

Faktor sosial adalah faktor eksternal siswa, seperti kondisi lingkungan. Adapun 

faktor struktural adalah pendekatan belajar yang meliputi strategi dan metode 

yang digunakan siswa dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas yang melihat faktor – faktor 

yang memengaruhi belajar dari sudut pandang yang  berbeda, dapat disimpulkan 

bahwa secara garis besar faktor – faktor yang memengaruhi belajar ada dua, yaitu 

faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan fak-

tor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa. 
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Frandsen  dalam Suryabrata (2012:236) mengatakan bahwa ; 

“ Hal yang mendorong seseorang untuk belajar itu adalah sebagai berikut : 

1. Adanya sifat ingin tahu dan menyelidiki dunia yang lebih luas. 

2. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk 

selalu maju. 

3. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan 

teman-teman. 

4. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran 

5. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. 

6. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu. 

7. Adanya hukuman atau ganjaran sebagai akhir dari pada belajar.” 

 

 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan komplek yang terdiri dari perbuatan be-

lajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan kegiatan guru untuk mengkondisi-

kan dan memfasilitasi anak didik supaya secara sengaja aktif melakukan kegiatan 

belajar. Lebih lanjut Gunawan (2012:108) menyatakan bahwa didalamnya terjadi 

interaksi antara berbagai komponen, yaitu guru, siswa dan materi pelajaran atau 

sumber belajar. Interaksi antara ketiga komponen utama ini melibatkan sarana dan 

prasarana seperti metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar sehingga 

tercipta suasana proses pembelajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan.  

 

Zayadi dalam Gunawan (2012:108) menyatakan bahwa kata pembelajaran meru-

pakan terjemahan dari bahasa Inggris “instruction” yang bermakna upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang, melalui berbagai upaya (effort) 

dan berbagai strategi, metode dan berbagai pendekatan kearah pencapaian tujuan 

yang telajh ditetapkan. Lebih lanjut Corey dalam Gunawan (2012:108) menyata-

kan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang 
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secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku ter-

tentu dalam kondisi-kondisi khusus, atau menghasilkan respon dalam kondisi 

tertentu. 

 

Undang undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan pembela-

jaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber be-

lajar pada suatu lingkungan belajar. Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tenta-

ng implementasi kurikulum 2013 dinyatakan bahwa secara prinsip, kegiatan pem-

belajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada pe-

serta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang se-

makin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkon-

tribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembe-

lajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi 

kompetensi yang diharapkan.  

 

2.1.1. Teori Belajar 

 

2.1.1.1.Teori Belajar Perilaku 

 

1. Teori Koneksionisme dari Thorndike 

 

Menurut Prawira (2012:265) teori belajar koneksionisme semula dimunculkan 

oleh Pavlov yang dikembangkan oleh Thorndike dan Hul. Dalam Mahmud (2010: 

76) Thorndike menyimpulkan bahwa proses belajar melalui dua bentuk, yaitu trial 

and error dan law of effect. Law of effect mengandung arti bahwa segala tingkah 

laku  yang mengakibatkan suatu keadaan yang memuaskan akan diingat dan dipe-



25 

 

lajari dengan sebaik-baiknya. Adapun tingkah laku yang mengakibatkan ketidak-

senangan akan diabaikan dan dilupakan . Law of effect akan tampak lebih nyata 

dalam kehidupan sehari-hari dalam hal memberi penghargaan nilai atau hukuman. 

Namun menurut Thorndike, yang paling berperan dalam perubahan perilaku ma-

nusia adalah penghargaan. Thorndike memandang bahwa belajar hanya merupa-

kan asosiasi antara respons dan stimuli. Akibatnya, belajar hanya usaha radikal  

untuk memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan atau ulangan yang 

terus menerus. 

 

Mahmud (2010: 77) dan Ahmad Tafsir (2003:29), Thorndike merumuskan hasil 

eksperimennya ke dalam tiga hukum dasar (hukum primer) dan lima hukum tam-

bahan (subsider). Adapun tiga hukum pokok (primer) dari Thorndike adalah se-

bagai berikut: 

1. Hukum Primer (Pokok) 

a. Law of readiness  

- Bila sudah ada kecenderungan bertindak pada seseorang, lalu ia bertin-

dak, akan timbul kepuasan. Tidak akan ada tindakan lain untuk mengu-

bah kondisi itu. 

- Bila sudah ada kecenderungan bertindak pada seseorang tetapi ia tidak 

bertindak, akan timbul ketidakpuasan. Hal ini akan menimbulkan res-

pon lain untuk menghilangkan ketidakpuasan. 

- Apabila belum ada kecenderungan bertindak, lalu dipaksa bertindak, 

akan timbul ketidakpuasan. Untuk menghilangkan ketidakpuasan 

tersebut, muncul tindakkan lain. 
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b. Law of exercise atau  law of use law of disuse 

Hukum antara stimulus dan respon akan bertambah kuat apabila sering di-

gunakan atau sering diulang-ulang. Sebaliknya, hubungan itu akan berku-

rang , bahkan lenyap sama sekali , jika jarang digunakan atau tidak pernah 

sama sekali. Namun, pengulangan akan berhasil apabila dibarengi dengan 

hadiah atau hukuman. 

c. Law of effect  

Hukum antara stimulus dan respon akan bertambah kuat apabila hubung-

an tersebut diikuti oleh keadaan yang memuaskan  daripada keadaan seba-

liknya. Oleh karena itu hadiah lebih diutamakan daripada hukuman. 

 

2. Hukum Subsidier (tambahan) 

a. Law of multiple respons (respon ganda) 

Dalam keadaan problematis, seorang siswa tidak dapat segera memilih  

dan menentukan respon yang tepat. Kemungkinan ia akan mencoba ber-

macam-macam respon. Respon pertama, kedua, dan ketiga mungkin 

semuanya salah. Namun akhirnya, ia menemukan respon yang benar. 

Proses ini disebut trial and error. Kesimpulan ini cocok untuk kucing 

yang mela-kukan respon, bukan didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan akal manusia. 

b. Law of attitude (kesiapan mental) 

Stimulus yang sama tidak senantiasa memunculkan respon yang sama. 

Sikap juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan 
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respon. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian berperan besar dalam 

menentukan respon. 

 

c. Law of partial activity (aktivitas bagian) 

Dalam situasi tertentu, individu bereaksi secara selektif. Ia akan memilih 

mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Hal ini hanya 

mungkin terjadi bila individu mempunyai kemampuan pengertian 

(insight) dan pemahaman yang cukup. Hal ini tentunya senada dengan 

teori Gestalt Mahmud (2010:88) ; “ manusia adalah mahluk bebas”. Ia 

bebas memilih cara untuk bereaksi dan menentukan stimuli yang diterima 

atau yang ditolaknya. Dengan demikian belajar dalam psikologi Gestalt 

bukan sekedar proses asosiasi antara stimulus dan respon yang makin 

lama makin kuat karena adanya latihan-latihan atau ulangan-ulangan.  

tetapi belajar terjadi jika ada pengertian (insight). 

d. Law of response by analogy (analogi atau asimilasi) 

Apabila individu berhadapan dengan situasi baru yang berbeda dengan 

situasi lama yang pernah dikenalnya, namun mempunyai unsur-unsur 

yang sama atau hampir sama, ia dapat menyesuaikan diri atau memberi 

respon yang sesuai dengan situasi yang baru. 

e. Law of associative shifting.(Penukaran sosial) 

Apabila suatu respon dapat dipertahankan berlaku dalam serangkaian 

perubahan, dalam situasi yang merangsang, respon itu dapat diberikan 

kepada situasi yang sama sekali baru.          
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2. Teori Skinner (Teori Operant Conditioning) 

 

Skinner menganggap “reward” atau “reinforcement” sebagai faktor terpenting 

dalam proses belajar. Menurut Skinner tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh 

stimulus, tidak ada faktor perantara lainnya. Rumus Skinner : B (behaviour) = F 

(fungsi) dari S (stimulus) (B = F (S). Tingkah laku atau respons (R) tertentu akan 

timbul sebagai reaksi terhadap stimulus tertentu (S). Respons yang dimaksud di 

sini adalah respons yang berkondisi yang dikenal dengan respons operant (tingkah 

laku operant). Stimulusnya adalah stimulus operant.  

 

Menurut Gunawan (2012: 110) Operant Conditioning adalah suatu perilaku yang 

dipancarkan secara spontan dan bebas berbeda dengan perilaku responden dalam 

pengkondisian yang muncul karena adanya stimulus tertentu. Reber dalam 

Mahmud (2010 : 80) menyatakan operant adalah sejumlah perilaku atau respon 

yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat. 

 

Skinner dalam Gunawan (2012: 110) memberikan definisi belajar yaitu suatu 

proses adaptasi atas penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 

Ia juga mengatakan bahwa belajar merupakan suatu perilaku. Pada saat belajar, 

maka responnya akan menjadi lebih baik. Sebaiknya bila ia tidak belajar maka 

responnya menurun. Maka menurutnya belajar adalah suatu perubahan dalam 

kemungkinan atau peluang terjadinya respon. 

 

Skinner dalam Suryabrata (2004:271) menyatakan bahwa tingkah laku sebagai 

hubungan antara perangsang dan respon. Lebih lanjut menurut Skinner, tingkah 
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laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus tetapi suatu tindakan yang dise-

ngaja atau operant. Skinner membedakan adanya dua respon, yaitu : 

1. Respondent response (reflexive response), yaitu respon yang ditimbulkan oleh 

suatu perangsang-perangsang tertentu. Misalnya, keluar air liur saat melihat 

makanan tertentu. Perangsang-perangsang yang demikian itu disebut eliciting 

stimuli, menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Pada umumnya, pera-

ngsang-perangsang yang demikian mendahului respon yang ditimbul-kannya. 

2. Operant response (instrumental response), yaitu respon yang timbul dan ber-

kembangnya diikuti oleh perangsang-peerangsang tertentu. Perangsang yang 

demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang itu 

memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi, perangsang 

yang demikian itu mengikuti (dan karenanya memperkuat) sesuatu tingkah la-

ku tertentu yang telah dilakukan. Jika seorang anak belajar (telah melakukan 

perbuatan), lalu mendapat hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar 

(intensif/ kuat). 

 

Realitas respon jenis pertama (respondent/reflexive response/behavior) sangat ter-

batas adanya pada manusia. Sebaliknya operant response/behavior merupakan ba-

gian terbesar dari tingkah laku manusia dan kemungkinan untuk memodifikasinya 

hampir tak terbatas. Oleh karena itu, fokus teori Skinner adalah pada respons atau 

jenis tingkah laku yang kedua ini. Persoalannya adalah bagaimana menimbulkan, 

mengembangkan dan memodifikasi tingkah laku-tingkah laku tersebut (dalam be-

lajar atau dalam pendidikan) 
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Prosedur pembentukan tingkah laku dalam operant conditioning (kondisioning 

operan) menurut Skinner dalam Prawira (2012:289) dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi hal-hal yang merupakan reinforcer (hadiah) bagi tingkah 

laku yang akan dibentuk. 

2) Menganalisis, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek kecil yang membentuk 

tingkah laku yang dimaksud. Aspek-aspek tersebut lalu disususn dalam uru-

tan yang tepat untuk menuju pada terbentuknya tingkah laku yang dimaksud. 

3) Berdasarkan urutan aspek-aspek itu sebagai tujuan sementara, mengidentifi-

kasi reinforcer (hadiah) untuk masing-masing daerah itu. 

4) Melakukan pembentukan tingkah laku, dengan menggunakan urutan aspek-

aspek yang telah tersusun itu. Kalau aspek pertama telah dilakukan maka ha-

diahnya diberikan; hal ini akan mengakibatkan aspek itu makin cenderung 

untuk sering dilakukan. Kalau itu sudah terbentuk, dilakukannya aspek kedua 

yang diberi hadiah (aspek pertama tidak lagi memerlukan hadiah); demikian 

berulang-ulang, sampai aspek kedua terbentuk. Setelah itu dilanjutkan dengan 

aspek ketiga, keempat dan selanjutnya, sampai seluruh tingkah laku yang 

diharapkan terbentuk. 

 

Menurut Sagala dalam Gunawan (2012:111) dalam menerapkan teori Skinner gu-

ru perlu memperhatikan dua hal penting sebagai berikut ; (1) pemilihan stimulus 

yang diskriminatif; (2) penggunaan penguatan (reinforcement).  
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Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif penguatan 

negatif. Penguatan positif sebagai stimulus, dapat meningkatkan terjadinya peng-

ulangan tingkah laku. Bentuk penguatan positif berupa hadiah (permen, kado, ma-

kanan, dl.), perilaku (senyum, menganggukkan kepala untuk meyetujui, bertepuk 

tangan, mengacungkan jempol, dl), atau penghargaan (pujian diberikan kepada se-

orang anak yang memperoleh nilai A pada mata pelajaran tertentu). Peguatan ne-

gatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Bruce Joyce 

(2011:404) menyatakan bahwa ruang lingkup penguatan yang positif ini sangatlah 

luas untuk guru, misalnya dengan senyum, antusiasme, rasa tertarik, perhatian, 

dan percakapan antara guru dan murid. Barangkali peguatan yang paling kuat dan 

ampuh adalah atmosfer yang secara keseluruhan menunjukkan hal-hal positif, 

menjadikan ruang kelas menyenangkan dan menumbuhkan rasa percaya diri pada 

siswa. Sebuah lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai positif dapat menuntun 

siswa untuk menunjukkan perilaku yang aktif dan wajar.  

 

Penguatan negatif dapat berbentuk ; menunda / tidak memberikan penghargaan, 

memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang. Bruce 

Joyce (2011:404) menyatakan pengutan yang negatif disisi lain, menghilangkan 

sesuatu dari situasi tersebut (mungkin menambah sesuatu yang tidak disetujui). 

Hukuman, semisalnya ancaman yang dirancang untuk menurunkan kemungkinan 

munculnya respon kurang baik, merupakan salah satu contoh penguatan yang 

negatif (stimulus acertif). Model manajemen yang demikian dalam beberapa kelas 

didasarkan pada kontrol aversif, siswa diancam dengan pembalasan jika mereka 

tidak mentaati aturan yang ada dalam proses pembelajaran. Menurut para ahli hu-
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kuman memiliki beberapa kelemahan yang pertama, efek hukuman hanyalah ber-

sifat temporal, sebab hukuman tidak menjamin perilaku yang sama tidak akan ter-

ulang lagi. Yang kedua, stimuli aversif yang digunakan dalam hukuman bisa me-

ngembangkan dan menigkatkan perasaan yang tidak diinginkan, semisal kerenta-

nan untuk kabur atau membalas dendam dan tidak bisa mengatasi kecemasan. 

Penggunaan penguatan negatif bisa membuat siswa tidak suka dan menghindar 

dari materi yang ia coba pelajari.  

 

Langkah-langkah pembelajaran menurut teori Skinner adalah : 

1. Mempelajari keadaan kelas. Guru mencari dan menemukan perilaku siswa ya-

ng positif atau negatif. Perilaku positif akan diperkuat dan perilaku negatif di-

perlemah atau dikurangi.  

2. Membuat daftar penguat dan positif. Guru mencari prilaku yang lebih disukai 

oleh siswa, prilaku yang kena hukuman, dan kegiatan luar sekolah yang dapat 

dijadikan penguat.  

3. Memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta  jenis 

penguatnya.  

4. Membuat program pembelajaran. Program pembelajaran ini berisi urutan pri-

laku yang dikehendaki, penguatan, waktu mempelajari prilaku, dan evaluasi.  

 

Mahmud (2010:81) menyatakan bahwa pandangan Skinner tidak berbeda dengan  

trial and error yang dikemukakan oleh  Thorndike . Hanya saja, perbedaannya 

adalah fenomen tingkah laku belajar menurut Thorndike selalu melibatkan kepua-
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san, sedangkan fenomena tingkah laku menurut Skinner selalu melibatkan 

penguatan. 

 

Pendapat penganut behavioristik bahwa belajar terjadi akibat adanya pengondisian 

lingkungan yang diikuti dengan adanya penguatan. Belajar adalah perubahan peri-

laku yang dapat diamati. Berbeda halnya dengan peganut teori Gestalt yang ber-

pendapat bahwa belajar terjadi karena adanya usaha yang bertujuan, eksploratif, 

imajinatif dan kreatif. Teori Gestalt menganggap belajar adalah perubahan insight 

yaitu wawasan atau pengertian tentang adanya hubungan atau pemecahan situasi 

problematik. Perubahan itu tidak harus terlihat dari luar. Adanya perbedaan pen-

dapat mengenai definisi belajar tersebut, Miarso (2012: 550) menyimpulkan bebe-

rapa kesamaan yang dapat diambil sebagai rujukan dalam mendefinisikan belajar, 

yaitu : (1) adanya perubahan atau kemampuan baru, (2) perubahan atau kemampu-

an baru itu tidak berlangsung sesaat,melainkan menetap dan dapat disimpan, (3) 

perubahan atau kemampuan baru itu terjadi karena adanya usaha, (4) perubahan 

atau kemampuan baru itu tidak hanya timbul karena faktor pertumbuhan. 

 

2.1.1.2.Teori Belajar Kogitif 

1. Teori Belajar pemrosesan Informasi (Robert M Gagne) 

 

Gagne dalam Gunawan (2012:112) mendefinisikan belajar sebagai mekanisme di-

mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara komplek. 

Kompetensi itu meliputi, skil, pengetahuan, attitude (perilaku), dan nilai-nilai ya-

ng diperlukan oleh manusia sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam 

tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas atau outcome. Kemampuan - 
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kemampuan tersebut diperoleh pembelajar dari ; (1) Stimulus dan lingkungan, (2) 

Proses Kognitif. Menurut Gagne belajar dapat dikategorikan  sebagai berikut ; (1) 

Informasi verbal (verbal information), (2) Keterampilan intelektual (intelectual 

skil), (3) Perilaku (attitude), (4) Stretegi kognitif (cognitive strategi). 

 

Belajar informasi verbal (verbal information) merupakan kemampuan yang dinya-

takan, seperti membuat label, menyusun fakta-fakta dan menjelaskan. Kemampu-

an/ unjuk kerja dari hasil belajar, seperti membuat pernyataan, penyusunan frase, 

atau melaporkan informasi. 

 

Keterampilan intelektual (intelectual skil) adalah kemampuan pembelajar yang 

dapat menunjukkan kompetensinya  sebagai anggota masyarakat seperti; menga-

nalisa berita-berita. Membuat keseimbangan keungan, menggunakan bahasa untuk 

mengungkapkan konsep, menggunakan rumus-rumus matematika. Dengan kata 

lain ia tahu “knowing how”. 

 

Perilaku (attitude) merupakan kemampuan yang mempengaruhi pilihan pembela-

jar untuk melakukan suatu tindakan. Stretegi kognitif (cognitive strategi) adalah 

kemampuan yang mengontrol manajemen belajar sipembelajar mengingat dan 

berpikir. 

 

2. Teori Bloom 

 

Menurut Gunawan (2012:131),  tujuan belajar menurut Bloom adalah adanya 

perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar. Lebih lanjut Bloom dalam 

Gunawan (2012:156) menyatakan perubahan perilaku tersebut mencakup  ranah 
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kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah Kognitif (Cognitive Domain) merupakan 

salah satunya yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelek-

tual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dalam ranah 

kognitif terdapat 6 tingkatan kecakapan, yaitu ;  

1. Tahap pengetahuan (Knowledge) adalah tahap dimana anak mampu mengena-

li dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, me-

todologi, prinsip dasar, dsb. Kata-kata kerja operasional : mengurutkan, men-

jelaskan, mengidentifikasi, menamai, menuliskan, menempatkan, mengulangi 

, menemukan kembali dsb. 

2. Pemahaman (Comprehension) adalah tahapan tidak hanya mengetahui, me-

ngingat tetapi juga harus memahami. Memahami berarti mengetahui tentang 

sesuatu yang ditunjukkan dengan kemampuan anak dapat memberikan penje-

lasan yang lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Kata-kata 

kerja operasional : menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, memban-

dingkan, menjelaskan. 

3. Tahap penerapan (Application) adalah tahapan dimana anak memiliki ke-

mampuan menerapkan ide-ide umum, teori, rumus, prinsip-prinsip atau sega-

la materi ajar dalam situasi yang baru dan konkrit. Kata-kata kerja operasio-

nal : melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekan, 

memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi. 

4. Tahap analisis (Analysis) adalah tahap dimana anak memiliki kemampuan 

menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan 

informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubu-

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Berpikir
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ngannya antar bagian. Kata-kata operasional yang biasa dipakai : mengurai-

kan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, 

mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, me-

nyamakan, membandingkan, mengintegrasikan dsb. 

5. Tahap sintesis (Synthesis) adalah tahap dimana anak memeiliki kemampuan 

menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak 

terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk 

memadukan atau menyatukan menjadi struktur yang menunjukkan keseluru-

han. Kata kerja operasional yang digunakan ; menggabungkan, menghimpun, 

menyusun, mengorganisasikan, merancang, menyusun kembali, merevisi, 

menceritakan, dan membuat modifikasi. 

6. Tahap evaluasi (Evaluation) adalah kemampuan yang dimiliki untuk mem-

pertimbangkan suatu ide, situasi, nilai-nilai dan metode berdasarkan suatu 

aturan dan kriteria tertentu. Kata kerja operasional yang digunakan ; memban-

dingkan, menilai, mempertentangkan, mengkritik, menginterpretasikan, 

menyimpulkan. 

 

2.1.2. Teori Pembelajaran 

 

Unesco dalam Gunawan (2012:131) telah merumuskan teori pembelajaran utama, 

yaitu Learning to know, Learning to do, Learning to be, Learning to live together. 

a. Learning to know (belajar untuk mengetahui) 

Learning to know atau biasa disebut Learning to leran (belajar untuk belajar) 

mengandung pemahaman bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk 
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atau hasil belajar semata tetapi harus berorientasi pada proses, diyakini siswa 

akan menyadari terhadap apa yang harus dipelajarinya dan memiliki kesadaran 

dan kemampuan bagaiaman cara mempelajari materi yang harus dipelajarinya. 

b. Learning to do (belajar melakukan) 

Learning to do (belajar melakukan) mengandung pemahaman bahwa belajar 

itu bukan hanya mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahu-

an tetapi belajar untuk berbuat dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi 

yang sangat diperlukan, terutama dalam era persaingan global. Kemampuan 

ini akan terbenuk apabila siswa diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu 

sehingga proses pembelajaran diorientasikan pada pengalaman pembelajaran 

yang didapatkan siswa atau belajar berorienasi pada pengalaman. 

c. Learning to be I (belajar menjadi) 

Learning to be I  (belajar menjadi) mengandung pemahaman bahwa belajar 

adalah membentuk manusia menjadi dirinya sendiri, atau dengan kata lain, 

belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan 

kepribadian yang memiliki tanggungawab sebagai manusia. 

d. Learning to live together (belajar hidup bersama) 

Learning to live together (belajar hidup bersama) mengandung pemahaman 

belajar untuk bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan terutama kaitannya 

dengan tuntutan masyarakat global, dimana manusia tidak mungkin hidup 

mengasingkan diri. Sebagai mahluk sosial manusia senantiasa membutuhkan 

orang lain. 
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Menurut Miarso (2011:529) pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan 

dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif tertentu dalam 

kondisi tertentu. 

 

Reigeluth dan Merril dalam Miarso (2011:529) berpendapat bahwa pembelajaran 

sebaiknya didasarkan pada teori pembelajaran yang bersifat preskiptif, yaitu teori 

yang memberikan ”resep” untuk mengatasi masalah belajar. Teori pembelajaran 

yang prespektif itu harus memperhatikan tiga variabel, yaitu variabel kondisi, 

metode, dan hasil. Kerangka teori instruksional itu dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teori pembelajaran 

(Diadaptasi dari Reigeluth, 1983, h.19) 

 

Variabel kondisi pembelajaran mencakup variabel karakteristik pelajaran dan 

karakteristik siswa. Metode pembelajaran mencakup variabel perngorganisasian 

bahan pelajaran, strategi penyamapaian dan pengelolaan kegiatan. Hasil pebelaja-

ran mencakup variabel efektif, efisiensi dan daya tarik. 
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1. Kondisi Pembelajaran 

 

Kondisi pembelajaran dapat didefenisikan sebagai faktor yang mempengaruhi 

efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran dapat 

juga kita katakan dengan keadaan ril dilapangan atau keadaan pada saat terjadinya 

proses pembelajaran. Kondisi pembelajaran selalu berubah-ubah. Hal ini tergantu-

ng pada situasi anak didik, kondisi kelas,materi pembelajaran. 

 

Variabel yang termasuk kedalam kondisi pembelajaran,yaitu variable-variabel ya-

ng mempengaruhi penggunana variable metode.Oleh karena perhatian kita adalah 

untuk mendeskripsikan metode pembelajaran,maka variable kondisi haruslah yang 

berinteraksi dengan metode dan sekaligus berada diluar control perancang pembe-

lajaran. 

 

Maksudnya adalah, kita harus mengidentivikasikan variable kondisi pembelajaran 

yang memiliki pengaruh utama dalam proses pembelajaran tersebut.Dan menurut 

Meril dan Reigeluth ada tiga variable kondisi pembelajaran yaitu : 

 

1. Karakteristik Pelajaran 

Karakteristik pelajaran adalah aspek-aspek suatu pelajaran yang dapat memberi-

kan landasan yang berguna sekali dalam mendeskripsekan strategi pembelajaran. 

Karekteristik setiap pelajaran sangatlah berbeda-beda. Oleh karena berbedanya 

karakter satu pelajaran dengan pelajaran yang lain dituntut menggunakan strategi 

dan media yang berbeda pula. Di sinilah peranan seorang guru dalam mengorgani-

sasi pelajaran,pemilihan media dan menetapkan strategi dalam pembelajaran. 
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Menurut Miarso (2011:529), karakteristik pelajaran meliputi tujuan apa yang 

ingin dicapai dalam pelajaran tersebut, dan apa hambatan untuk pencapaian itu. 

Tujuan suatu pelajaran  adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran apa yang 

diharapkan. Gunawan (2012: 205) menyatakan tujuan pendidikan agama Islam 

adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah melakukan serangkaian proses pendidi-

kan agama Islam di sekolah atau madrasah. Sesuatu yang ingin dicapai (tujuan) 

dari pendidikan agama Islam, Al-Attas menghendaki manusia yang baik, menurut 

Marimba adalah terciptanya orang yang berkepribadian muslim, Al-Abrasy meng-

hendaki tujuan akhir pendidikan agama Islam dalah terbentuknya manusia yang 

berakhlak mulia (akhlak al-karimah), Munir Musyi menghendaki terbentuknya 

manusia yang sempurna (al-insan al-kamil). Abdul Fatah Jalal mengatakan tujuan 

pendidikan agama Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Alah yang 

bertaqwa („abdulah). Dalam cakupan yang sangat luas Jalal mengatakan, tujuan 

pendidikan ini akan melahirkan tujuan-tujuan khusus. Dengan mengutip surat At-

Takwir  ayat 27 ia mengatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia. 

Dalam agama Islam tujuan pendidikan adalah haruslah menjadikan seluruh manu-

sia, menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Alah. Dalam artian beriba-

dah kepada Alah, dengan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. 

 

Hambatan atau kendala adalah keterbatasan sumber-sumber, seperti media,waktu 

personalia dan uang . Kendala sering kali ditemukan seorang pendidik dalam 

menjalani kegitan belajar dan pembelajaran. Terkadang guru sangat kesulitan 

untuk memilih media dalam pembelajaran. Maka sebelum mengadakan pembela-

jaran,seorang guru harus mampu melihat aspek-aspek apa saja yang ada pada 
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pembelajaran tersebut. Dengan mengetahui hal itu, maka akan mudahlah bagi 

guru untuk menentukan media, metode dan strategi dalam menyampaikan materi 

pelajaran. 

 

Media adalah sesuatu yang mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam 

kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara. Media dapat juga kita artikan sebagai 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau 

informasi. Apa bila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran maka media dapat 

diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk membawa informasi dari pengajar kepeserta didik. . 

 

Perlu kita ingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat bila penggunaannya ti-

dak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Karena itu, 

tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acauan untuk menggunakan 

media. Manakala diabaikan, maka media bukan lagi sebagai alat bantu pengaja-

ran,  tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien. 

 

Selain itu kendala yang sering terjadi dilapangan adalah faktor keuangan. Seorang 

guru dituntut untuk menggunakan media dalam proses pembelajaran.  Disisi lain 

guru terbentur oleh masalah dana untuk mengadakan media tersebut. Dari pihak 

sekolah tidak dapat memfasilitasi untuk pengadaan media. Guru pada saat sekara-

ng ini harus mampu memanfaatkan media belajar dari yang sangat komplek sam-

pai pada media pendidikan yang sangat sederhana. Agar proses pembelajaran 
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tidak mengalami kesulitan, maka masalah perencanaan, pemilihan dan pemamfa-

atan media perlu dikuasai dengan baik oleh guru. Bahkan tidak mustahil dapat 

mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan, bila tidak dikuasai sungguh-sungguh 

oleh guru. 

 

2. Karakteristik siswa 

 

Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti 

bakat, motivasi dan hasil belajar yang telah dimiliki. Proses pembelajaran bukan 

hanya sekedar menyampaikan ajaran, melainkan juga proses pembentukan pribadi 

peserta didik yang memerlukan perhatian penuh dari pendidik, maka guru sebagai 

pendidik perlu mengenal karakteristik masing-masing pribadi peserta didik.   

 

Variabel ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas proses belajaranya. Ardhana 

dalam Budianingsih (2011:8) lebih jelas mengatakan bahwa karakteristik siswa 

adalah salah satu variabel dalam domain desain pembelajaran yang biasanya dide-

finisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh siswa termasuk 

aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi 

terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa , yang membe-

rikan dampak terhadap keefektifan belajar. Sebagai variabel kondisi, berarti 

karakteristik siswa harus diterima apa adanya dan dijadikan pijakan kerja dalam 

mengembangkan desain pembelajaran. Klasifikasi variabel-variabel pembelajaran 

seperti dijelaskan di atas dapat dijadikan pedoman bagi guru dan para perancang 

atau teknologi pembelajaran dalam memformulasikan langkah-langkah mendesain 

pembelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) melakukan analisis tujuan 
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dan karakteristik materi pembelajaran, (2) menganalisis sumber-sumber belajar 

(kendala), (3) melakukan analisis karakteristik siswa, (4) menetapkan tujuan bela-

jar dan isi pembelajaran, (5) menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelaja-

ran, (6) menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran, (7) menetapkan stra-

tegi pengelolaan pembelajaran, (8) mengembangkan prosedur pengukuran hasil 

pembelajaran. Kedelapan langkah ini apabila didiagramkan akan terlihat sebagai 

berikut ; 

 
Gambar 2.2 Diagram model desain pembelajaran (Adaptasi dari Degeng, 1991) 

 

 

Dari diagram secara jelas menunjukkan bahwa analisis karakteristik siswa dilaku-

kan setelah perancang pembelajaran mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Juga ditunjukkan bahwa hasil analisis karakteristik siswa selanjut-

nya dijadikan pijakan kerja dalam memilih, menetapkan, dan mengembangkan 

strategi pengelolaan pembelajaran. 

 

Sardiman (2011: 120) menyebutkan bahwa terdapat 3 macam hal karakteristik 

atau keadaan yang ada pada siswa yang perlu diperhatikan guru yaitu:  
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1. Karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal siswa. 

Misalnya adalah kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan lain-lain. 

2. Karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan latar belakang dan 

status sosial. 

3. Karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan-

perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. 

 

Muhammad Yaumi (2013:118) menyatakan ruang lingkup karakteristik siswa 

yaitu mencakup karakteristik umum, kompetensi awal, gaya belajar dan kecerdas-

an jamak (multiple intelengencess). Karakteristik umum meliputi umur, gender, 

etnik, budaya, tradisi, suku, status sosial, wilayah. kompetensi awal meliputi 

pengetahuan prasyarat dan pengetahuan awal tentang topik. Gaya belajar meliputi 

audiotori, visual dan kinestetik dan kecerdasan jamak (multiple intelengencess) 

meliputi domain interaktif (keceerdasan verbal - linguistik, interpersonal, 

badaniyah – kinestetik), domain analitik (kecerdasan logis-matematik, berirama-

musik naturalis), domain introspeksi ( kecerdasan visual, interpersonal dan 

eksistensial). 

 

Karakteristik umum meliputi umur, gender, etnik, budaya, tradisi, suku, status so-

sial, wilayah. Misal faktor sosial-budaya Brameld dalam Budianingsih (2011:11) 

menyatakan bahwa adalah penting diketahui oleh para guru untuk dijadikan pija-

kan dalam menyampaikan materi pembelajaran serta mengelola kegiatan pembe-

lajaran. Informasi ini juga urgen bagi para pengembang media dan sumber-

sumber belajar agar strategi dan media-media pembelajaran yang digunakan 

http://ilmu-pendidikan.net/siswa/saran-solusi-membantu-mengatasi-kemampuan-intelektual-siswa
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dalam pembelajaran selaras dengan kondisi sosial budaya di mana siswa berada. 

Yaumi (2013:120) menyatakan bahwa studi yang dilakukan Piaget, yang mengha-

silkan suatu teori tentang perkembangan intelektual anak menunjukkan bahwa 

perbedaan umur menentukan adanya perbedaan perkembangan intelektual. Studi 

yang dilakukan oleh oleh Carlo, dkk. tentang pengaruh gender gender menunjuk-

kan bahwa kelompok wanita lebih produktif, dan oleh karena itu mempunyai skor 

motivasi, kohesi, interaksi, dan elaborasi yang secara signifikan lebih tinggi dari 

pada kelompok pria. 

 

Kompetensi awal meliputi pengetahuan prasyarat dan pengetahuan awal tentang 

topik. Budianingsih (2011:11) menyatakan bahwa karakteristik atau keadaan yang 

berkenaan dengan kemampuan awal amat diperlukan guru sebagai pijakan dalam 

mengorganisasi dan menyampaikan materi pelajaran, mengembangkan media dan 

sumber-sumber belajar. Keragaman tingkat pegetahuan, keterampilan, keyakinan 

dan sikap akan mempengaruhi bagaimana mereka hadir, menafsirkan, dan menge-

lola informasi yang diperoleh. Perbedaan cara dalam memproses dan menginte-

grasikan informasi baru juga dapat mempengaruhi mereka dalam mengingat, ber-

pikir, menerapkan, dan menciptakan pengetahuan baru. Karena pengetahuan dan 

keterampilan baru bergantung pada pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

ada. Maka mengetahui apa yang peserta didik ketahui, alami, dan kuasai sebelum 

mereka memulai pembelajaran dapat membantu dalam merancang kegiatan pem-

belajaran yang membangun kekuatan  dan mengatasi kelemahan mereka. 
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Gaya belajar meliputi audiotori, visual dan kinestetik. Connel dalam Yaumi 

(2013:125) membagi gaya kedalam tiga bagian, yakni ; visual learnes,auditory 

learnes,dan kinesthetic learnes. Pertama peserta didik visual adalah mereka yang 

belajar sesuatu paling baik melalui penglihatan. Peserta didik visual memiliki ke-

sulitan dalam menyerap informasi melalui presentasi verbal tanpa disertai dengan 

gambar – gambar visual. Peserta didik visual memerlukan alat bantu visual atau 

alat peraga yang dapat mereka lihat dan saksikan secara langsung. Jika memberi-

kan presentasi lebih baik menggunaka handout, overhead, power point slide, kar-

tun yang berisi pesan – pesan pembelajaran yang bersifat humoris termasuk peta 

konsep di papan tulis untuk menghubungkan ide – ide penting secara visual. 

Kedua peserta didik audiotori adalah mereka yang belajar sesuatu paling baik me-

lalui pendengarannya. Jenis gaya belajar ini cenderung menyukai penyajian materi 

lewat ceramah dan diskusi. Peserta didik auditori biasanya terfokus pada satu ma-

salah dalam satu waktu, mudah kehilangan konsentrasi jika ada suara ribut diseki-

tarnya, dan mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang besar dan tugas berba-

sis kelompok. Ketiga peserta didik kinestetik adalah gaya belajar dimana peserta 

didik melakukan aktivitas secara fisik. Mereka sering bergerak atau berpindah se-

lama pembelajaran berlangsung. Mereka sangat senang belajar dengan mengguna-

kan metode bermain peran dan demonstrasi. 

 

Kecerdasan jamak (multiple intelengencess) meliputi domain interaktif (kecerda-

san verbal - linguistik, interpersonal, badaniyah – kinestetik), domain analitik (ke-

cerdasan logis-matematik, berirama-musik naturalis), domain introspeksi ( kecer-

dasan visual, interpersonal dan eksistensial). 
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Domain interaktif merujuk pada kemampuan individu berinteraksi dengan indivi-

du lain dengan menggunakan kecerdasan verbal - linguistik, interpersonal, 

badaniyah-kinestetik. Kecerdasan verbal adalah kemampuan unuk mengekspresi-

kan diri secara lisan dan tertulis. Adapun kecerdasan linguistik adalah kemampu-

an menggunakan bahasa. Kecerdasan badaniyah-kinestetik adalah kemampuan 

untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengeskpresikan ide, perasaan dan 

menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentrasformasi sesuatu. Kecerda-

san ini mencakup keterampilan khusus, seperti koordinasi, keseimbangan, ketang-

kasan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Kecerdasan interpersonal adalah ke-

mampuan memahami pikiran, sikap, dan perilaku orang lain. Dengan kata lain ke-

cerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mempersepsi dan membeda-

kan suasana hati, maksud, motivasi, dan keinginan orang lain, serta kemampuan 

memberikan respon secara tepat terhadap suasana hati, temperemen, motivasi, dan 

keinginan orang lain. 

 

Domain analitik  merujuk pada kemampuan untuk berpikir logis yang melibatkan 

alasan - alasan rasional yang mencakup kecerdasan logis-matematik, berirama-

musik naturalis. Kecerdasan logis-matematik adalah kemampuan untuk merang-

kaikan alasan-alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Siswa yang memiliki kecer-

dasan logis-matematis yang tinggi sangat menyukai bermain dengan bilangan dan 

menghitung, senang menggeluti simbol angka dalam buku matematika daripada 

kalimat yang panjang-panjang. Kecerdasan  berirama-musik naturalis adalah ke-

mampuan untuk berpikir dengan menggunakan musik. Mendengarkan pola-pola 
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dan mengenal  serta mungkin memanipulasinya. Kecerdasan ini memiliki karak-

teristik  : 

a. Sangat tertarik untuk memainkan instrumen musik (termasuk merasa lebih 

mudah belajar musik dari mata pelajaran lainnya). 

b. Merasa mudah belajar dengan pola-pola dan irama musik. 

c. Selalu terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan suara dan bunyi-bunyi 

(bahkan selalu mencari lebih jauh tentang jenis-jenis bunyi). 

d. Berpindah-pindah sambil memukul-mukul sesuatu seperti meja, kursi, tembok, 

dan benda-benda yang ada di sekitar. 

e. Intonasi dan naik turunnya tekanan suara pada saat membaca puisi sangat 

menggugah perasaan. 

f. Sangat mudah menghafal dan mengingat ketika objek yang dihafal atau dibaca 

dimasukkan dalam irama-irama musik. 

g. Mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi ketika mendengar suatu radio atau 

televisi. 

h. Sangat senang menikmati semua jenis musik dan lagu. 

i. Merasa bahwa irama musik jauh lebih menarik dari melakukan atau bermain 

sesuatu. 

j. Dapat mengingat lagu sekaligus liriknya lebih mudah jika dibandingkan 

dengan mengingat segala informasi lain yang bersifat nonmusical 

 

Domain introspeksi dapat dicapai melalui proses afektif secara alamiah. Artinya, 

diperlukan keterlibatan aspek emosional untuk melihat sesuatu lebih dalam lagi 

lebih dari sekedar memandang tetapi mampu membuat hubungan emosional anta-
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ra apa yang sdang dipelajari dengan dengan pengalaman masa lalu. Domain men-

cakup  kecerdasan visual, interpersonal dan eksistensial.  

 

Kecerdasan visual adalah kecerdasan yang berkaitan dengan keahlian seseorang 

dalam menvisualisasikan gambar didalam benak mereka. Guru matematika dapat 

menyajikan materi tertentu menggunakan power point yang menarik: berwarna, 

ada gambarnya dalam dua atau tiga dimensi, ada grafik, sketsa, diagram, atau ilus-

trasi yang menarik, untuk membantu siswa memanfaatkan dan mengembangkan 

kecerdasan visual-spatial yang dimilikinya.  

 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri dan bertin-

dak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan 

kemampuan seseorang dalam memahami, berinteraksi,  dan bekerja sama dengan 

orang lain. Untuk memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan  interpersonal  

siswa, pemberian tugas kelompok dan kegiatan diskusi dapat menjadi pilihan. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif atau kolaboratif, dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis masalah, didukung oleh pemanfaatan teknologi, juga 

sangat tepat untuk memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa.  

 

Kecerdasan eksistensial-spiritual adalah kapasitas hidup manusia yang bersumber 

dari hati yang paling dalam yang terilhami dalam bentuk kodrat untuk dikembang-

kan dan ditumbuhkan dalam mengatasi  berbagai kesulitan hidup. 
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2. Metode Pembelajaran 

 

Uhbiyati dalam Gunawan (2012:14) mengartikan metode sebagai  cara yang cepat 

dan tepat. Secara etimologis, kata metode berasal dari kata meta dan hodos yang 

sering diartikan dengan melalui dan  jalan dalam mengerjakan sesuatu. Metode ji-

ka dipahami dari asal kata bahasa inggris “method” mempunyai pengertian yang 

lebih khusus, yakni cara yang tepat dan cepat dalam mengerjakan sesuatu. Jika di-

pahami dari asal kata bahasa arab metode, Kadar (2011:145) disebut dengan Al-

Tariqoh artinya metode; jalan. Dengan demikian metode dapat diartikan sebagai 

suatu jalan yang dapat ditempuh dalam menyampaikan matrei pelajaran. 

Ramayulis (2011:184) mengartikan istilah thoriqah sebagai langkah-langkah stra-

tegis mempersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan 

pendidikan, ramayulis mengartikan sebagai  cara yang dipergunakan oleh guru da-

lam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

 

Tafsir (2003:9) menyatakan bahwa karena secara etimologis metode sering diarti-

kan sebagai cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam satu meto-

de harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Karen itulah suatu metode 

selalu merupakan hasil eksperimen, yang telah teruji.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah 

cara yang paling cepat dan tepat dalam pembelajaran. Kata cepat dan tepat ini se-

ring diistilahkan dengan kata efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif berarti 

pembelajaran yang dapat dipahami peserta didik secara sempurna dan efisien da-
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lam artian pembelajaran yang tidak memerlukan  waktu, tenaga dan biaya yang 

banyak. 

 

Pengertian metode secara terminologis para ahli berbeda pendapat. Ramayulis 

(2011:185) mengartikan metode sebagai seperangkat cara, jlan dan teknik yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat 

mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumus-

kan dalam silabi mata pelajaran. Menurut Hamalik metode adalah cara yang digu-

nakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kuri-

kulum.  

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pendefinisian 

metode semuanya mengacu pada cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. 

 

Metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembe-

lajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda pula. Pada dasarnya, cara ini 

dapat dimanipulasi oleh guru atau perancang pembelajaran. Bila dalam suatu situ-

asi, metode pembelajaran tidak dapat dimanipulasi, ia berubah menjadi kondisi 

pembelajaran. Sebaliknya, jika suatu kondisi pembelajaran dalam suatu situasi 

dapat dimanipulasi, ia berubah menjadi metode pembelajaran. Metode pembelaja-

ran harus menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran. Di sinilah peranan guru 

yang sangat diharapkan dalam memilih metode yang sesuai dengan kondisi dan 

suasana anak didik. 
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Guru juga harus memperhatikan karakter pelajaran sebelum memilih metode pem-

belajaran. Ketidaksesuaian antara karakter pelajaran dengan metode pembelajaran 

akan mengakibatkan kurangnya interaksi antara siswa dan guru,dan siswa dengan 

materi pembelajaran. 

 

Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan Reigeluth dan Merril lanjut men-

jadi 3 (tiga) jenis yaitu: strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan stra-

tegi pengelolaan. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi 

isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu 

pada suatu tindakan seperti pemilihan isi penataan isi format dan lainnya yang se-

tingkat dengan itu. Miarso (2012:529) menyatakan bahwa pengorganisasian bahan 

pelajaran, meliputi antara lain bagaimana merancang bahan untuk keperluan 

belajar mandiri. 

 

strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi, yang 

mengacu pada cara untuk membuat urutan (sequencing) dan mensintesis 

(synthesizing) fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan suatu isi pem-

belajaran. Sequencing terkait dengan cara pembuatan urutan penyajian isi suatu 

bidang studi, dan synthesizing terkait dengan cara untuk menunjukkan kepada sis-

wa keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur, atau prinsip suatu isi pembelajaran. 

Penataan urutan sangat penting artinya, karena amat diperlukan dalam pembuatan 

sintesis. Miarso (2012:533) menyatakan urutan belajar sebagai penahapan isi aja-

ran yang diberikan agar lebih mudah dipahami. Lebih lanjut dinyatakan bahwa 

kemungkinan urutan itu sebagai berikut ; dari yang mudah ke yang sukar, dari 
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yang sudah diketahui ke hal yang baru, dari yang konkrti ke hal yang abstrak, dari 

yang sederhana ke yang rumit, dari keseluruhan ke rincian, dari permulaan sampai 

akhir, dari yang lampau ke yang akan datang, dari dalil ke contoh atau sebaliknya, 

dan dari pengindraan ke pemikiran. 

 

Strategi penyampaian isi pembelajaran merupkan komponen variabel metode un-

tuk melaksanakan proses pembelajaran. Strategi penyampaian adalah cara-cara 

yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa, dan sekaligus un-

tuk menerima serta merespon masukan-masukan dari siswa. Fungsi strategi 

penyampaian pembelajaran adalah: (1) menyampaikan isi pembelajaran kepada 

pebelajar, dan (2) menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan 

pebelajar untuk menampilkan unjuk kerja. Strategi penyampaian pembelajaran 

menekankan pada media apa yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, 

kegiatan apa yang dilakukan siswa, dan struktur belajar mengajar bagaimana yang 

digunakan. Miarso (2012:529) menyatakan bahwa strategi penyampaian meliputi 

pertimbangan penggunaan media apa untuk menyajikan apa, bagaimana cara 

menyajikannya, siapa dan atau apa yang akan menyajikan, dan sebagainya. 

Minimal ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam strategi penyampaian, 

yaitu media pembelajaran, interaksi siswa dengan media dan struktur (bentuk) 

belajar mengajar.  

 

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang 

berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pebelajar dengan variabel 

metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan 
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keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang 

digunakan selama proses pembelajaran. Miarso (2012:529) menyatakan bahwa 

pengelolaan kegiatan meliputi keputusan untuk mengembangkan dan mengelola 

serta kapan dan bagaimana digunakannya bahan pelajaran dan strategi penyam-

paiannya. Strategi pengelolaan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi 

atau komponen strategi tepat dipakai dalam suatu situasi pembelajaran. Menurut 

Degeng (1989) paling tidak ada empat hal yang menjadi urusan strategi 

pengelolaan, yaitu : 

1. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran 

Guru harus mampu merancang tentang kapan, apa, berapa kali suatu strategi 

pembelajaran digunakan dalam suatu pembelajaran sesuai dengan kondisi 

pembelajaran yang ada. 

2. Pembuatan catatan kemajuan belajar siswa 

Catatan kemajuan belajar siswa sangat penting bagi guru untuk melihat 

efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan sehingga guru mampu 

menentukan langkah selanjutnya 

3. Pengelolaan motivasional 

Seorang guru harus mampu mengembangkan kiat-kiat dalam strategi penyam-

paian sehingga muncul motivasi belajar siswa. 

4. Kontrol belajar 

Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang mampu 

memberikan berbagai alternatif pilihan belajar bagi siswa. Siswa memiliki 

kebebasan untuk melakukan pilihan pada bagian isi yang dipelajari, kecepatan 
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belajar, komponen strategi pembelajaran yang dipakai dan strategi kognitif 

yang digunakan. 

 

Miarso (2012:430) menyatakan bahwa setiap metode pembelajaran harus 

mengandung rumusan pengorganisasian bahan pelajaran, strategi penyampaian, 

dan pengelolaan kegiatan, dengan memperhatikan faktor tujuan belajar, hambatan 

belajar, karakteristik siswa, agar dapat diperoleh efektivitas, efisiensi, dan daya 

tarik pembelajaran. 

 

Menurut suyanto (2013:114) metode pembelajaran merupakan cara mengajar atau 

cara menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang sedang belajar. Mengajar 

dalam artian suatu usaha menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang 

mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. 

 

W. Sanjaya dalam Gunawan (2012:167) menyatakan terdapat banyak metode 

yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau madrasah, 

antara lain : 

1) Metode Ceramah ; merupakan cara menyajikan pelajaran melalui penuturan 

lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. 

2) Metode Diskusi ; adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa 

pada suatu permasalahan. 

3) Metode Demonstrasi ; yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan 

peragaan yang berguna untuk memperjelas suatu pengertian atau konsep-

konsep, atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada siswa. 
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4) Metode Sumulasi ; yaitu cara menyajikan pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan  untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau 

keterampilan tertentu. 

5) Metode Proyek ; merupakan metode pembelajaran dimana siswa disuguhi 

dengan berbagai macam masalah dan siswa secara bersama-sama menghadapi 

masalah tersebut dengan mengikuti langkah-langkah tertentu secara ilmiah, 

logis dan sistematis. 

 

Ramayulis (2012:281) menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakann 

dalam pembelajaran, yaitu metode mengajar dalam Islam (metode hiwar/ percaka-

pan Qurani dan Nabawi, metode kisah Qurani dan Nabawi, metode amtsal/ per-

umpamaan  Qurani dan Nabawi, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode 

„ibadah dan man‟izah, dan metode targhib dan tarhib), metode ceramah, metode 

tanya jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode diskusi, metode 

sosio drama dan bermain peran, metode drill (latihan),  metode belajar beregu 

(team teaching), metode pemecahan masalah, metode pemberian tugas belajar dan 

resitasi, metode kerja kelompok, metode imlak (dikte), metode simulasi dan studi 

kemasyarakatan. Sudarwan Danim (2008:36) menyatakan bahwa metode pembe-

lajaran yang umum digunakan dalam pembelajaran di kelas adalah ; metode cera-

mah, metode diskusi, metode tugas dan metode mengajar yang lain. 

 

Adapun metode mengajar yang lainnya seperti yang dinyatakan oleh beberapa ahli 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode percobaan ( Experimental method ) 
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Menurut Roestiyah (2011:80) Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, 

di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan 

itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Penggunaan teknik ini 

mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berba-

gai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan 

percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih dalam cara berfikir yang ilmiah. 

Dengan eksperimen siswa menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang 

sedang dipelajarinya. 

 

2. Metode Karya wisata. 

Metode field trip atau karya wisata menurut Mulyasa (2005:112) merupakan 

suatu perjalanan atau pesiar yang dilakukan oleh peserta didik untuk memper-

oleh pengalaman belajar, terutama pengalaman langsung dan merupakan bagi-

an integral dari kurikulum sekolah. Meskipun karya wisata memiliki banyak 

hal yang bersifat non akademis, tujuan umum pendidikan dapat segera dicapai, 

terutama berkaitan dengan pengembangan wawasan pengalaman tentang dunia 

luar. Lebih lanjut Roestiyah (2001:85), menyatakan bahwa karya wisata bukan 

sekedar rekreasi tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan 

melihat kenyataannya. Karena itu dikatakan teknik karya wisata, ialah cara 

mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau 

obyek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu 

seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, dan 

sebagainya.  



58 

 

 

3. Metode Tanya jawab 

Metode Tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara me-

ngajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebalik-

nya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan - 

pertanyaan. Metode Tanya jawab adalah suatu metode dalam pendidikan dan 

pengajaran dimana guru bertanya dan murid-murid menjawab bahan materi 

yang diperolehnya. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsu-

ng antara pendidik dan peserta didik, bisa dalam bentuk pendidik  bertanya 

dan peserta didik menjawab atau dengan sebaliknya. 

  

4. Metode keteladanan 

Mahmud (2013:161) menyatakan bahwa keteladanan merupakan metode yang 

efektif dan efisien dalam penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada anak. 

Karena metode keteladanan bukan hanya memberikan pemahaman secara 

verbal, tapi memberikan contoh langsung kepada mereka. Pada umumnya 

anak cenderung meniru (meneladani) guru atau pendidik. 

 

5. Metode pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar 

sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan penga-

laman. Karena yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Inti kebia-

saan adalah pengulangan. Metode pembiasaan ini perlu diakukan orang tua 

dan guru dalam rangka pembentukan dan penanaman nilai-nilai   karakter, 

untuk membiasakan anak  melakukan perilaku terpuji. Ahmad Tafsir dalam 
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Mahmud (2013:162) menyatakan bahwa metode pembiasaan ini sangat efektif 

untuk menguatkan hafalan-hafalan pada anak didik, dan untuk penanaman 

sikap beragama dengan menghafal doa dan ayat-ayat pilihan. 

 

6. Metode pemecahan masalah (problem solving) 

Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah penggunaan metode 

dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi ber-

bagai masalah baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah 

kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. 

 

7. Metode Dril and Practice 

Menurut Roestiyah (2001:125); metode Dril and Practice adalah suatu metode 

yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar dimana siswa melaksankan 

kegiatan- kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan 

lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari.  

 

Berkaitan dengan penelitian ini, metode yang digunakan dalam upaya peningkatan 

kemampuan siswa membudayakan ibadah shalat dan membaca alqur‟an adalah 

metode dril and practice.  

 

3. Hasil Pembelajaran 

 

Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan indikator tentang nilai 

dari penggunaan metode pembelajaran dibawah kondisi yang berbeda. 

Proses pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Tujuan tersebut dinyatakan 

dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah 
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menyelesaikan pengalaman belajarnya. Hasil yang diperoleh dari penilaian 

dinyatakan dalam bentuk hasil belajar. Oleh sebab itu hasil belajar harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

 

Gagne dalam Gunawan (2012:107) menyebutkan bentuk perubahan perilaku yang 

merupakan hasil belajar, diantaranya : 

1. Informasi verbal; yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik seca-

ra tertulis maupun tulisan, misalnya pemberian nama-nama terhadap suatu 

benda, definisi, dan sebagainya.  

2. Kecakapan intelektual; yaitu keterampilan individu dalam melakukan interak-

si dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, misalnya: 

penggunaan simbol matematika. Termasuk dalam keterampilan intelektual 

adalah kecakapan dalam membedakan (discrimination), memahami konsep 

konkrit, konsep abstrak, aturan dan hukum. Ketrampilan ini sangat dibutuhkan 

dalam menghadapi pemecahan masalah.  

3. Strategi kognitif; kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan 

pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, 

strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara – cara 

berfikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitik 

beratkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekan-

kan pada pada proses pemikiran.  

4. Sikap; yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memi-

lih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain. Sikap adalah kea-

daan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan vertindak 
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dalam menghadapi suatu obyek atau peristiwa, didalamnya terdapat unsur pe-

mikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan untuk bertindak.  

5. Kecakapan motorik; ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan 

yang dikontrol oleh otot dan fisik.  

 

Moh. Surya dalam Mahmud (2010:66) mengemukakan bahwa hasil belajar akan 

tampak dalam hal berikut : 

1. Kebiasaan; seperti : peserta didik belajar bahasa berkali-kali menghindari 

kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru sehingga akhirnya 

ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. 

2. Keterampilan; seperti : menulis dan berolah raga yang meskipun sifatnya 

motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang 

teliti dan kesadaran yang tinggi. 

3. Pengamatan; yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsa-

ngan yang masuk melalui indera-indera secara obyektif sehingga peserta didik 

mampu mencapai pengertian yang benar. 

4. Berfikir asosiatif; yakni berfikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu 

dengan lainnya dengan menggunakan daya ingat. 

5. Berfikir rasional dan kritis yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-

dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti “bagaimana” (how) 

dan “mengapa” (why). 

6. Sikap yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara 

baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan 

pengetahuan dan keyakinan. 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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7. Inhibisi. menghindari hal yang mubazir. 

8. Apresiasi, menghargai karya-karya bermutu. 

9. Perilaku afektif yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, 

marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was dan sebagainya. 

 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang belajar, bukan 

saja perubahan yang mengenai pengetahuan tetapi juga kemampuan untuk mem-

bentuk kecakapan dalam bersikap. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai 

oleh siswa setelah proses pembelajaran dalam waktu tertentu yang diukur dengan 

menggunakan alat evaluasi tertentu. Perubahan tersebut diatas mengandung 

pengertian yang luas yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Penguasaan siswa terhadap pengetahuan (kognitif), nilai dan sikap (afektif), serta 

keterampilan (psikomotor) dengan baik menunjukkan keberhasilan yang telah 

dicapainya. Sudjana dalam Gunawan (2012:153) menyatakan keberhasilan belajar 

inilah yang dalam dunia pendidikan dinamakan prestasi belajar. 

 

Gagne dalam Miarso (2012: 550) mengemukakan  5 (lima) macam hasil belajar:  

tiga diantarnya bersifat kognitif,  satu bersifat afektif, dan satu lagi bersifat psiko-

motorik, yaitu: (1) keterampilan intelektual, (2)  strategi kognitif, (3) sikap, (4) in-

formasi verbal, (5) keterampilan motorik. Adapun lima kategori  kemampuan 

belajar, yaitu:  

1. Informasi verbal ; keterampilan untuk menegnal dan menyimpan nama atau 

istilah, fakta dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. 

2. Kemampuan intelektual, yang terdiri dari:  
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a.     Diskriminasi ; membedakan suatu lambang dengan lambang yang lain. 

b.    Konsep; mendefinisikan suatu pengertian atau prosedur.  

c.     Asosiasi dan mata rantai ; menghubungkan suatu lambang dengan suatu 

fakta atau kejadian.  

d.    Kaidah ; mengkombinasikan beberapa konsep dengan suatu cara. 

e.     Kaidah tingkat lebih tinggi ; menggunakan berbagai kaidah dalam 

memecahkan masalah. 

3. Strategi kognitif ; keterampilan si belajar untuk mengatur proses internal 

pehatian, belajar, ingatan, dan pikiran. 

4. Sikap ; keadaan dalam diri si belajar yang mempengaruhi (bertindak sebagai 

moderator atas) pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif 

(emosional), aspek kognitif, dan unjuk perbuatan. 

5. Keterampilan motorik ; keterampilan yang mengorganisassikan gerakan 

sehingga terbentuk keutuhan gerak yang mulus, teratur, dan tepat waktu. 

 

Reigeluth mengklasifikasikan hasil pembelajaran menjadi tiga, yaitu efektivitas, 

efisiensi dan daya tarik pembelajaran. Efektivitas pembelajaran biasanya diukur 

dengan tingkat pencapaian siswa. Miarso (2004:536) menyatakan bahwa pembe-

lajaran yang efektif adalah yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertu-

juan bagi para pemelajar, melalui pemakaian prosedur yang tepat. 

 

Wotruba and wright dalam Miarso (2004:536) menyimpulkan ada tujuh indikator 

yang menunjukkan pembelajaran yang efektif, antara lain : (1) pengorganisasian 

kuliah dengan baik, (2) komunikasi secara efektif, (3) penguasaan dan antusiasme 
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dalam mata kuliah, (4) sikap positif terhadap siswa, (5) pemberian ujian dan nilai 

yang adil, (6) keluwesan dalam pendekatan Pengajaran, dan (7) hasil belajar siswa 

yang baik. 

 

Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jum-

lah waktu yang digunakan siswa dan atau jumlah biaya pembelajaran yang digu-

nakan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderu-

ngan siswa untuk tetap atau terus belajar. Daya tarik pembelajaran erat kaitannya 

dengan daya tarik bidang studi, dimana kualitas pembelajaran biasanya akan 

mempengaruhi keduanya. 

 

Dalam Direktorat Pendidikan Nasional (2003:13) dinyatakan bahwa cara yang te-

pat menentukan ketepatan perilaku yang diukur, dapat didasarkan pada perilaku 

yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, Quelmalz, R.J. Mazano dkk., 

Robert M. Gagne, David Krathwohl, Norman E. Gronlund dan R.W.de Maclay, 

Linn dan Gronlund, sebagai berikut ; 

1. Ranah kognitif yang dikembangkan Benjamin S. Bloom adalah : 

a. Ingatan diantaranya seperti : menyebutkan, menentukan, menunjukkan, 

mengingat kembali, mendefinisikan. 

b. Pemahaman diantaranya seperti : membedakan, mengubah, memberi 

contoh, memperkirakan, menngambil kesimpulan. 

c. Penerapan diantaranya seperti menggunakan, menerapkan 

d. Analisis diantaranya seperti : membandingkan, mengklarifikasi, 

mengategorikan, menganalisis. 
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e. Sintesis diantaranya seperti : menghubungkan, mengembangkan, 

mengorganisasikan, menyusun. 

f. Evaluasi diantaranya seperti : menafsirkan, menilai, memutuskan. 

2. Jenis perilaku yang dikembangkan R.J. Mazano dkk. Adalah : 

a) Keterampilan memusatkan (focusing skils), seperti mendefinisikan, 

merumuskan tujuan. 

b) Keterampilan mengumpulkan informasi, seperti  mengamati, merumuskan 

pertanyaan. 

c) Keterampilan mengingat, seperti merekam, mengingat. 

d) Keterampilan mengorganisasi, seperti membandingkan, mengelompokkan, 

menata/ mengurutkan, menyajikan. 

e) Keterampilan menganalisis, seperti  mengenali ; sifat dan komponen. 

f) Keterampilan menghasilkan keterampilan baru, seperti menyimpulkan, 

memprediksi, mengupas atau mengurai. 

g) Keterampilan memadu (integreting skils), seperti meringkas, menyusun 

kembali. 

h) Keterampilan menilai, seperti menetapkan kriteria, membenarkan 

pembuktian. 

3. Jenis perilaku yang dikembangkan Robert M. Gagne adalah : 

a. Kemampuan intelektual : diskriminasi, identifikasi/ konsep yang nyata, 

klasifikasi, demonstrasi, generalisasi/ menghasilkan sesuatu. 

b. Strategi kognitif : menghasilkan suatu pemecahan. 

c. Informasi verbal : menyatakan sesuatu secara oral 



66 

 

d. Keterampilan motoris : melaksanakan/ menjalankan sesuatu. 

e. Sikap kemampuan untuk memilih sesuatu 

4. Keterampilan berpikir yang dikembangkan Linn dan Gronlund adalah seperti 

berikut : 

a. Membandingkan 

• Apakah persamaan dan perbedaan antara .... dan ... 

• Bandingkan dua cara berikut tentang ... 

b. Hubugan sebab akibat 

• Apa penyebab utama ... 

• Apa akibat ... 

c. Memberi alasan (justifying) 

• Manakah pilihan berikut yang kamu pilih, mengapa ? 

• Jelaskan mengapa kamu setuju/ tidak setuju dengan pertanyaan 

tentang ... 

d. Meringkas  

• Tuliskan pernyataan  penting yang termasuk ... 

• Ringkaslah dengan tepat isi ... 

e. Menyimpulkan  

• Susunlah beberapa kesimpulan yang berasal dari data ... 

• Tulislah sebuah pernyataan yang dapat menjelaskan peristiwa berikut ... 

f. Berpendapat (inferring) 

• Berdasarkan ...., apa yang akan terjadi bila ... 

• Apa reaksi A terhadap ... 
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g. Mengelompokkan 

• Kelompokkan hal berikut berdasarkan ... 

• Apakah hal berikut memiliki ... 

h. Menciptakan 

• Tuliskan beberapa cara sesuai denga ide anda tentang ... 

• Lengkapilah cerita .... tentang apa yang akan terjadi bila ... 

i. Menerapkan  

• Selesikan hal berikut dengan menggunakan kaidah ... 

• Tuliskan ... dengan menggunakan pedoman ... 

j. Analisis 

• Manakah penulisan yang salah pada paragraf ... 

• Daftar dan berikan  alasan singkat tentang ciri utama ... 

k. Sintesis  

• Tuliskan satu rencana untuk pembuktian ... 

• Tuliskan sebuah laporan ... 

l. Evaluasi  

• Apakah kelebihan dan kelemahan ... 

• Berdasarkan kriteria ...., tuliskan evaluasi tentang ... 

 

5. Ranah Afektif yang dikembangkan David Krathwohl  

Menurut Krathwohl dalam pedoman khusus pengembangan instrumen dan pe-

nilaian ranah afektif  Direktorat Pendidikan Umum dan Menengah (2004:5) 

menyatakan bahwa bila ditelusuri hampir semua tujuan kognitif mempunyai 

komponen afektif. Peringkat ranah afektif menurut Krathwohl ada lima, yaitu : 



68 

 

a) Peringkat receiving atau atending, peserta didik memiliki keinginan 

memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus. 

b) Peringkat responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu seba-

gai bagian dari perilakunya. Pada peringkat ini peserta didik tidak hanya 

memperhatikann fenomena khusus tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembela-

jaran pada daerah ini menekankan pada perolehan respon, berkeinginan 

memberi respon. Peringkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat. 

c) Peringkat valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan, sikap yang me-

nunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya mulai 

dari menerima suatu nilai misal berkeinginan meningkatkan keterampilan 

sampai pada komitmen. 

d) Peringkat organization ; antara nilai yang satu dengan nilai yang lain dika-

itkan dan konflik antar nilai diselesaikan, serta mulai membangun sistem 

nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada peringkat ini berupa 

konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan 

filsafat hidup. 

e) Peringkat characterization. Merupakan peringkat ranah afektif tertinggi. 

Pada peringkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan 

perilaku sampai pada suatu waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. 

Hasil pembelajaran pada peringkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, 

dan sosial. 
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6. Ranah psikomotorik 

 

Dalam Pedoman khusus pengembangan instrumen dan penilaian ranah psikomo-

tor Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:4), dikutip pendapat beberapa 

ahli mengenai keterampilan psikomotor, yaitu : 

 

Menurut Sax, keterampilan psikomotor ada enam tahap, yaitu : gerakan refleks, 

gerakan dasar, gerakan perseptual, kemampuan fisik, gerakan terampil,dan komu-

nikasi nondiskursif. Gerakan refleks adalah respons motorik atau gerak tanpa sa-

dar yang muncul ketika bayi lahir. Gerakan dasar adalah gerakan yang mengarah 

pada keterampilan komplek yang khusus. Kemampuan perseptual adalah kombi-

nasi kemampuan kognitif  dan motorik atau gerak. Kemampuan fisik adalah ke-

mampuan untuk mengembangkan gerakan terampil. Gerakan terampil adalah ge-

rakan yang memerlukan belajar, seperti keterampilan dalam olah raga. Komunika-

si nondiskursif adalah kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan gerakan. 

 

Sementara Buttler, membagi hasil belajar psikomotor menjadi tiga, yaitu: specific 

responding, motor chaining, rule using. Pada tingkat specific responding peserta 

didik mampu merespons hal-hal yang sifatnya fisik, (yang dapat didengar, dilihat, 

atau diraba), atau melakukan keterampilan yang sifatnya tunggal, misalnya meme-

gang raket, memegang bed untuk tenis meja. Pada motor chaining peserta didik 

sudah mampu menggabungkan lebih dari dua keterampilan dasar menjadi satu ke-

terampilan gabungan, misalnya memukul bola, menggergaji, menggunakan jangka 

sorong, dl. Pada tingkat rule using peserta didik sudah dapat menggunakan penga-



70 

 

lamannya untuk melakukan keterampilan yang komplek, misalnya bagaimana 

memukul bola secara tepat agar dengan tenaga yang sama hasilnya lebih baik. 

 

Dave dalam penjelasannya mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor dapat di-

bedakan menjadi lima tahap, yaitu: imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan 

naturalisasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana 

dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Manipulasi 

adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat teta-

pi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Kemampuan tingkat presisi ada-

lah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu 

menghasilkan produk kerja yang tepat. Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah 

kemampuan melakukan kegiatan yang komplek dan tepat sehingga hasil kerjanya 

merupakan sesuatu yang utuh. Kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah 

kemampuan melakukan kegiatan secara reflek, yakni kegiatan yang melibatkan 

fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi.  

 

Ryan (1980) dalam Pedoman khusus pengembangan instrumen dan penilaian ra-

nah psikomotor Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:4), menjelaskan 

bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui (1) pengamatan langsung 

dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik ber-

langsung, (2) sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan 

tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

(3) beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan 

kerjanya. Sementara itu Leighbody (1968) berpendapat bahwa penilaian hasil 
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belajar psikomotor mencakup: (1) kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, 

(2) kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan penger-

jaan, (3) kecepatan mengerjakan tugas, (4) kemampuan membaca gambar dan 

atau simbol, (5) keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang 

telah ditentukan. 

 

Penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa dalam penilaian hasil belajar psikomo-

tor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian 

dapat dilakukan pada saat proses berlangsung yaitu pada waktu peserta didik me-

lakukan praktik, atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta 

didik. 

 

2.2. Kemampuan Siswa Memahami Makna Bacaan Shalat dan Al-qur’an 

Surat – Surat Pendek. 

 

2.2.1. Shalat 

 

Pasha (2003:36) mendefinisikan “sholat” dalam arti bahasa bermakna do‟a atau 

pujian. Lebih lanjut menurut para fuqaha diartikan sebagai “ibdaha yang terdiri 

dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu, yang dimulai 

dengan takbirdan diakhiri dengan salam”. Menurut ulama‟ tasawuf shalat ialah “ 

mengahadapkan kalbu kepada Alah SWT sehingga membangkitkan rasa takut 

kepada-Nya, serta menumbuhkan di dalam hati rasa keagungan dan kebesaran-

Nya serta kesempurnaan kekuasaan-Nya”, atau “menghadap kepada Alah dengan 

kalbu, bersikap khusyu‟ (konsentrasi penuh) dihadapan-Nya, diserta dengan 

penghayatan penuh tatkala berdzikir, berdo‟a dan memuji-Nya”. 
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Ensiklopedi Indonesia dalam Pasha (2003:36) Harun Nasution mengaskan bah-

wa  shalat mendidik manusia untuk selalu merasakan kehadiran Allah   bersama-

nya. Dalam sholat seseorang dianjurkan untuk selalu mengingat Allah dalam sha-

latnya, atau sekurang-kurangnya mengerti dan memahami arti dari setiap apa yang 

diucapkannya. Pada akhirnya perasaan akan kehadiran Alah bersamanya itu akan 

mendarah daging (terinternalisasi dalam diri), menjadi sikap mental yang tidak 

bisa terpisahkan dari dirinya. Sementara Nurcholis Madjid menerangkan bahwa 

shalat mempunyai makna intrinsik dan instrumental. Intrinsik (makna dalam diri-

nya sendiri) karena shalat merupakan tujuan pada dirinya sendiri, khususnya 

shalat sebagai  peristiwa menghadap Alah dan berkomunikasi dengan-Nya, 

baik  melalui bacaan, maupun gerakan-gerakan shalat, khusyusnya ruku‟ dan 

sujud. Bermakna instrumental karena shalat dapat dijadikan sebagai sarana  untuk 

mencapai sesuatu  dari luar dirinya sendiri. 

 

Menurut Abdul Hafizh Suwaid (2014:361)  “ Shalat memiliki dua segi ; Pertama, 

dilihat dari segi bahwa shalat adalah penghubung antara dia dan Rabbnya. Dipe-

rintahkan ketika anak sudah mencapai usia baligh pertama. Kedua, dilihat dari 

segi bahwa shalat adalah salah satu syiar Islam yang pemeluknya dipaksa untuk 

mengerjakannya dan akan mendapatkan dosa apabila meninggalkannya, baik me-

reka suka atau tidak, maka hukumnya sama dengan hukum kewajiban lainnya”. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa; (1) shalat merupakan suatu ritual 

menghadap Alah SWT dengan segenap jiwa dan raga secara serentak dan utuh, 

(2) shalat merupakan  suatu ritual kepada Alah SWT yang harus dilakukan secara 
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khidmat khusyuk dan harus bermodal keikhlasan untuk beribadah kepada Alah, 

(3) shalat bukan saja gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan lahiriyah saja, melain-

kan merupakan gerakan dan ucapan batiniyah secara integral (serentak). Rosulul-

lah SAW bersabda yang artinya: “Tatkala salah seorang diantara kalian sedang 

shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat (berdialog) kepada Alah”.(HR. 

Bukhori muslim ). 

 

Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yang wajib didirikan oleh orang Islam 

yang sudah baligh dan berakal sehat. Rukun artinya sesuatu yang harus dilaksana-

kan jika sudah terpenuhi syarat atau ketentuan pelaksanaannya. Wajib memiliki 

makna sesuatu yang harus dilaksanakan dan ada konsekuensi bagi yang tidak me-

laksanakannya. Adapun dasar pelaksanaan sholat diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1) QS. Al Baqarah ayat 110 

  

    

   

     

    

   

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu 

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Alah. 

Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.  

 

2) Qs.At-Taubah ayat 5 
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 “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang 

musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepung-

lah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendi-

rikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka 

untuk berjalan. Sesungguhnya Alah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

2.2.2. Makna Bacaan Shalat dengan Surat – Surat Pendek.  

 

Dalam KBBI WJS. Poerwadarminto, membaca memiliki arti melihat tulisan dan 

mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu. Dilihat dari segi bahasa 

membaca diartikan sebagai “ melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis 

dengan melisankan atau hanya di hati, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis”. 

Pengertian secara istilah membaca dapat diartikan sebagai “kecakapan untuk 

memahami pengertian-pengertian yang dimaksud oleh seseorang pengarang”. 

 

Henry Guntur Tarigan (2008:7) memberikan pengertian membaca adalah suatu 

proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/ bahasa 

tulis. Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan 

pembacaan sandi (a recording and decoding prosses), berlainan dengan berbicara 

dan menulis yang justru melibatkan penyandian (decoding). Sebuah aspek pem-

bacaan sandi (decoding) adalah menghubungkan kata-kata tulis (weritten word) 

dengan makna bahasa lisan (oral language meaning) yang mencakup pengubahan 
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tulisan/ cetakan menjadi bunyi yang bermakna.(Anderson 1972 : 209 - 210 dalam 

Tarigan). 

 

Dari pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa membaca adalah melafalkan 

apa yang tertulis untuk memahami isi yang terkandung didalamnya. Sesuatu yang 

tertulis tersebut dapat berupa huruf, kata. Membaca adalah suatu proses yang 

kompleks dan rumit karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang 

bertujuan untuk memahami arti atau makna yang ada dalam tulisan tersebut. De-

ngan membaca manusia akan mendapatkan wawasan tentang suatu ilmu penge-

tahuan yang sebelumnya tidak diketahuinya.  

 

Surat – surat pendek dimaksud yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah 

surat dalam Al - qur‟an yang memiliki jumlah ayat sedikit atau ayat – ayat yang 

pendek. Adapun Al - qur‟an dengan jumlah ayat yang sedikit atau surat – surat 

pendek dalam hal ini adalah surat – surat dalam Al - qur‟an dalam juz 30.  

 

Al-qur‟an itu sendiri adalah bacaan, artinya adalah sesuatu yang menjadi obyek 

dari kegiatan membaca. Lebih lanjut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid 

(2014:335) mengatakan bahwa menurut pendapat yang termasyhur kata ”Qur‟an” 

berasal dari kata “qoroa” yang berarti “bacaan”. Pengertian ini diambil 

berdasarkan ayat Al-qur‟an Surat Al-Qiyamah (75) ayat : 17-18 : 

   

   

  

   



76 

 

“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan 

(membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya 

maka ikutilah bacaannya itu”. 

 

 

Menurut Abdul Mujib (2010:32) secara etimologis Al-qur‟an berasal dari kata 

qara‟a, yaqra‟u, qira‟atan atau qur‟anan, yang berarti mengumpulkan (al-jam‟u) 

dan menghimpun (al-dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke 

bagian yang lain secara teratur. Pengertian Al-qur‟an menurut istilah, menurut 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid adalah wahyu Alah Swt yang dibukukan, 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai suatu mukjizat, membaca-

nya dianggap ibadah sumber utama ajaran Islam. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa makna bacaan shalat deng-

an surat – surat pendek Al-qur‟an adalah arti atau makna yang terdapat dalam la-

fadz shalat dengan surat – surat dalam wahyu Alah SWT yang dibukukan, yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suatu mukjizat, membacanya 

dianggap ibadah sumber utama ajaran Islam yang  jumlah ayat sedikit atau ayat 

yang pendek. 

 

2.2.3. Kemampuan Siswa Memahami Makna Bacaan Shalat dengan Surat – 

Surat Pendek.  

 

Kemampuan dalam bahasa inggris adalah ability. John M. Echols (2003:2) men-

terjemahkan kata ability adalah kecakapan, kemampuan, ketangkasan, kesanggu-

pan. Kemampuan berarti kecakapan, kemampuan, ketangkasan, kesanggupan 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. 

 



77 

 

Memahami makna atau arti merupakan tujuan dari kegiatan membaca. Bacaan ar-

tinya adalah sesuatu yang menjadi obyek dari kegiatan membaca. Sesuatu yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini adalah lafadz shalat yang dimulai dari takbir-

atul ihram sampai dengan salam.   

 

Kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat – surat pendek 

adalah kecakapan siswa mengerti dengan benar arti atau makna yang terkandung 

dalam lafadz shalat dari takbiratul ihram sampai dengan salam, dengan surat - 

surat dalam Al - qur‟an yang  jumlah ayat sedikit atau ayat yang pendek. Dalam 

penelitian ini adalah Al - qur‟an surat Al Fatihah yang merupakan salah satu 

rukun wajib dalam shalat, Qs. Al Ma‟un dan Qs.. Al „Alaq.  

 

2.3. Metode Dril And Practic 

 

2.3.1. Pengertian Metode Dril and Practic 

 

Menurut Roestiyah (2001:125); metode Drill adalah suatu metode yang dapat 

diartikan sebagai suatu cara mengajar dimana siswa melaksankan kegiatan - 

kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan lebih tinggi 

dari apa yang telah dipelajari. Berkenaaan dengan hal ini, Ramayulis (2012:349) 

menyatakan bahwa metode Drill dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan 

atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, karena hanya dengan 

melakukan secara praktis suatu pengetahuan dapat disempurnakan dan siap 

siagakan. 
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Menurut Nana Sudjana dalam http://dnadzifah.blogspot.co.id., metode drill adalah 

satu kegiatan melakukan hal yang sama, berulang-ulang secara sungguh-sungguh 

dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu ketrampilan agar menjadi permanen. 

Ciri  yang khas dari metode ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang berkali-

kali dari suatu hal yang sama. 

 

Abdul Mujib (2010:199) menyatakan bahwa teknik dril dilakukan dengan cara 

memberikan pekerjaan pada peserta didik secara kontinu agar peserta didik dapat 

terbiasa melakukannya. Lebih lanjut Abdul Mujib mengatakan bahwa teknik dril 

ini sangat efektif untuk pengajaran ahlak, pembinaan sikap mental yang baik, dan 

penanaman nilai moral pribadi dan sosial. Dengan demikian peserta didik secara 

tidak sadar telah membiasakan perilaku mulia yang diharapkan muncul serta 

mempunyai daya kreativitas dan produktivitas yang profesional dan terampil 

dalam mengerjakan sesuatu. 

 

Dalam http://kbbi.web.id/praktik , istilah praktik artinya pelaksanaan secara nyata 

apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori 

(keyakinan dsb), pelaksanaan. Practice juga diartikan praktek, latihan, kebiasaan, 

pelaksanaan, penerapan, pengamalan.  

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode dril adalah lati-

han dengan praktek yang dilakukan berulang kali secara kontinu untuk mendapat-

kan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. 

Dengan kata lain Metode dril adalah metode dril and practic itu sendiri, karena 

latihan adalah bagian dari praktik sebagai prosedur pembelajaran. Dari segi pelak-

http://dnadzifah.blogspot.co.id/
http://kbbi.web.id/praktik
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sanaannya siswa terlebih dahulu telah dibekali dengan pengetahuan secara teori. 

Kemudian dengan tetap dibimbing oleh guru, siswa diminta mempraktikkannya 

sehingga menjadi mahir dan terampil.  

 

 

 

 

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Metode Dril and Practic. 

 

Roestiyah N.K (2012: 125) menyatakan, teknik latihan digunakan untuk tujuan 

agar siswa: 

a. Memiliki keterampilan motoris/ /gerak; seperti menghafalkan kata-kata, 

menulis, mempergunakan alat/membuat suatu benda; melaksanakan 

gerak dalam olah raga; 

b. Mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalikan, membagi, 

menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam mencongak. Mengenal 

benda/ bentuk dalam matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca dan 

sebagainya. 

c. Memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan 

hal lain, seperti hubungan sebab akibat banyak hujan – banjir; antara 

tanda huruf dan bunyi – ng – ny dan sebagainya; penggunaan 

lambang/simbol di dalam peta dan lain-lain. 

 

2.3.3. Bentuk- Bentuk  Metode Dril and Practic. 

 

Menurut Abdul Mujib (2010:199) bentuk-bentuk metode dril dapat direalisasikan 

dalam berbagai bentuk teknik, yaitu sebagai berikut: 

a. Teknik inquiry (kerja kelompok) 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok siswa untuk bekerja 

sama dalam memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang 

diberikan guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

b. Teknik Micro Teaching 
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Teknik yang dilakukan dengan cara memberikan kegiatan mengajar pada 

peserta didik, yang segalanya dikecilkan dan disederhanakan.  

c. Teknik Modul Belajar 

Teknik yang digunakan dengan cara mengajar kepada peserta didik melalui 

paket belajar berdasarkan performance atau kompetensi. Agar berjalan lancar 

maka seorang pendidik perlu melakukan diagnosis (mengetahui kebutuhan 

dan kemampuan anak). Kemudian, pendidik menyiapkan paket berdasarkan 

diagnosis tersebut, yang meliputi kemampuan awal, penilaian, pendahuluan, 

tujuan pengajaran, urutan belajar keseluruhan paket, inti pengajaran, tes akhir, 

remidiasi, dan sumber. 

d. Teknik Discovery (penemuan). 

Teknik yang dilakukan dengan cara mengajar peserta didik yang melibatkan 

dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, diskusi, seminar, 

membaca dan mencoba sendiri agar peserta didik terbiasa dan dapat belajar 

sendiri. Teknik discovery dapat mengembangkan kesiapan mentall siswa, 

seperti mengamati, mencerna, mengerti, mengklasifikasikan, membuat 

asumsi, menjelaskan, mengukur dan membuat konklusi. 

e. Teknik Belajar Mandiri 

Dilakukan dengan cara meminta siswa agar belajar sendiri dan tetap dalam 

bimbingan guru, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Prosedur aplikasi 

teknik ini adalah menggali minat dan kemampuan peserta didik dengan 

berbagai instrumen untuk dasar belajar sendiri. Bahan dan pengalaman 

disediakan disekitar minat dan kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian 
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dalamprosedur aplikasi teknik ini perlu ada semacam kontrak dengan peserta 

didik tentang hal-hal yang perlu dilakukan. 

 

Ternyata metode dril terdapat beberapa teknik yang bisa dipakai untuk mengguna-

kannya. Karena semua metode bagus untuk pembelajaran tetapi semua itu tidak 

lepas dari pemilihan materi yang cocok dengan teknik metode tersebut. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dengan mengkolaborasikan metode drill teknik tek-

nik inquiry , micro teaching, modul belajar,  discovery dan  teknik belajar man-

diri. Siswa membaca secara berulang-ulang surat Al-Fatihah, Al-Ma‟un dan Al 

Alaq. 

 

2.3.4. Langkah – Langkah Penerapan Metode Dril And Practice 

 

Dalam Pedoman khusus pengembangan instrumen dan penilaian ranah 

psikomotor Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:6):  

Mills menjelaskan, bahwa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam 

mengajar praktek adalah  :  

a. Menentukan tujuan dalam bentuk perbuatan, 

b. Analisis keterampilan secara detail dan catat operasi serta urutannya,  

c. Mendemontrasikan keterampilan tersebut disertai dengan penjelasan 

singkat dengan memberikan perhatian pada butir-butir kunci termasuk 

kompetensi kunci yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu 

serta bagian-bagian yang sukar,  

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba praktik dengan 

pengawasan dan bimbingan, serta  

e. Memberikan penilaian terhadap usaha siswa 

 

Edwardes, menjelaskan bahwa proses pembelajaran praktek mencakup tiga 

tahap, yaitu : 

a. Penyajian dari guru 

b. Kegiatan praktik siswa 

c. Penilaian hasil kerja siswa 
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Dalam Pedoman khusus pengembangan instrumen dan penilaian ranah psikomo-

tor Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2004:7) dijelaskan bahwa kompe-

tensi kunci adalah kemampuan utama yang harus dimiliki seseorang agar tugas 

dan atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara benar dan hasilnya optimal. 

 

Sebelum melaksanakan metode drill, guru harus mempertimbangkan tentang seja-

uhmana kesiapan guru, siswa dan pendukung lainnya yang terlibat dalam penera-

pan metode ini. Dalam https://www.academia.edu, langkah-langkah dalam peng-

gunaan metode drill ini terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut : 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain : 

1) Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa 

2) Tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan 

3) Tentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk 

menghindari kesalahan 

4) Lakukan kegiatan pradrill sebelum menerapkan metode ini secara penuh 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Langkah pembukaan 

Dalam langkah pembukaan, beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh guru 

diantaranya mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk 

latihan yang akan dilakukan. 

2) Langkah pelaksanaan 

a. Memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dulu 

b. Ciptakan suasana yang menyenangkan/menyejukkan 

https://www.academia.edu/9208697/A_METODE_DRILL_Langkah-langkah_Penggunaan_Metode_Drill
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c. Yakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut 

d. Berikan kesempatan \kepada siswa untuk terus berlatih 

 

 

3) Langkah mengakhiri 

Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi 

untuk siswa terus melakukan latihan secara berkesinambungan sehingga 

latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil dan terbiasa. 

c. Penutup 

1) Melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang 

dilaksanakan oleh siswa. 

2) Memberikan latihan penenangan. 

 

Munjid Nasih dan Kholidah (2009:93), menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

metode drill ini yang tak kalah pentingnya bagi seorang guru adalah memperhati-

kan petunjuk dibawah ini: 

1) Sebelum latihan dimulai, siswa hendaknya diberi pengertian yang 

mendalam tentang apa yang dilatihkan. 

2) Latihan untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnostis. Kalau 

pada latihan pertama siswa tidak berhasil, maka guru mengadakan 

perbaikan lalu penyempurnaan. 

3) Latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan. 

4) Latihan hendaknya disesuaikan dengan taraf kemampuan siswa. 

5) Latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan berguna.  

  

Roestiyah (2012:127) menyatakan perlunya  instruktur/guru memperhatikan 

langkah-langkah/ prosedur yang disusun untuk kesuksesan pelaksanaan teknik 

latihan, yaitu sebagai beikut : 
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a. Gunakanlah latihan ini hanya untuk pelajaran atau tindakan yang dilaku-

kan secara otomatis, ialah yang dilakukan siswa tanpa menggunakan pe-

mikiran dan pertimbangan yang mendalam. Tetapi dapat dilakukan de-

ngan cepat seperti gerak refleks saja, seperti: menghafal, menghitung, lari 

dan sebagainya. 

b. Guru harus memilih latihan yang mempunyai arti luas ialah yang dapat 

menanamkan pengertian pemahaman akan makna dan tujuan latihan 

sebelum mereka melakukan. Latihan itu juga mampu menyadarkan siswa 

akan kegunaan bagi kehidupannya saat sekarang ataupun di masa yang 

akan datang. Juga dengan latihan itu siswa merasa perlunya untuk 

melengkapi pelajaran yang diterimanya. 

c. Di dalam latihan pendahuluan instruktur harus lebih menekankan pada 

diagnosa, karena latihan permulaan itu kita belum bisa mengharapkan 

siswa dapat menghasilkan ketrampilan yang sempurna. Pada latihan 

berikutnya guru perlu meneliti kesukaran atau hambatan yang timbul dan 

dialami siswa sehingga dapat mernilih/menentukan latihan mana yang 

perlu diperbaiki. Kemudian instruktur menunjukkan kepada siswa 

response/tanggapan yang telah benar dan memperbaiki response-

response yang salah. Kalau perlu guru mengadakan variasi latihan 

dengan mengubah situasi dan kondisi latihan sehingga timbul response 

yang berbeda untuk peningkatan dan penyempurnaan kecakapan atau 

ketrampilannya.  

d. Perlu mengutamakan ketepatan, agar siswa melakukan latihan secara 

tepat, kemudian diperhatikan kecepatan; agar siswa dapat melakukan 

kecepatan atau ketrampilan menurut waktu yang telah ditentukan; juga 

perlu diperhatikan pula apakah response siswa telah dilakukan dengan 

tepat dan cepat. 

e. Guru memperhitungkan waktu/ masa latihan yang singkat saja agar tidak 

meletihkan dan membosankan tetapi sering dilakukan puda kesempatan 

yang lain. Masa latihan itu harus menyenangkan dan menarik, bila perlu 

dengan mengubah situasi dan kondisi sehingga menimbulkan optimisme 

pada siswa dan kemungkinan rasa gembira itu bisa menghasilkan 

ketrampilan yang baik.  

f. Guru dan siswa perlu memikirkan dan mengutamakan proses-proses 

yang esensial/yang pokok atau inti; sehingga tidak tenggelam pada hal-

hal yang rendah/tidak perlu kurang diperlukan. 

g. Instruktur perlu memperhatikan perbedaan individual siswa; 

Sehingga kemampuan dan kebutuhan siswa masing-masing 

tersalurkan/dikembangkan. Maka dalam pelaksanaan latihan guru perlu 

mengawasi dan memperhatikan latihan perseorangan. 

 

 

Dengan langkah-langkah itu diharapkan bahwa latihan akan betul-betul berman-

faat bagi siswa untuk menguasai kecakapan itu. Serta dapat menumbuhkan pema-
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haman untuk melengkapi penguasaan pelajaran yang diterima secara teori dan 

praktek di sekolah. 

 

 

 

2.3.5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Dril and Practic. 

 

Kelebihan metode pembelajaran Dril Practice adalah: 

1. Akan memperoleh kemampuan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu 

sesuai dengan apa yang dipelajarinya. 

2. Bahan yang diberikan secara teratur, tidak loncat-loncat dan step by step akan 

lebih melekat pada diri anak dan benar-benar menjadi miliknya. 

3. Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa peserta didik yang berhasil dalam 

belajarnya telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna kelak 

dikemudian hari. 

4. Adanya pengawasan, bimbingan dan koreksi yang segera diberikan oleh guru 

memungkinkan murid untuk segera melakukan perbaikan terhadap kesalahan-

kesalahannya. 

5. Pengetahuan atau keterampilan siap yang telah terbentuk sewaktu-waktu dapat 

dipergunakan dalam keperluan sehari-hari, baik untuk keperluan studi maupun 

untuk bekal hidup di masyarakat kelak. 

6. Untuk memperoleh kecakapan motoris, seperti menulis, melafalkan huruf, 

kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat, menggunakan alat-alat (mesin 

perinainan dan atletik), dan terampil menggunakan peralatan olah raga. 
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7. Metode ini memungkinkan kesempatan untuk lebih memperdalam 

kemampuan secara spesifik. 

8. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian; menjumlah, 

pengurangan, pembagian, tanda-tanda (simbol), dan sebagainya. 

9. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat, seperti 

hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, membaca peta, dan 

sebagainya. 

10. Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi dalam 

pelaksanaannya. 

11. Pembentukan kebiasaan-kebiasan membuat gerakan gerakan yang kornpleks, 

rumit, menjadi lebih otomatis. 

12. Dapat menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang 

cepat. 

13. Mengkokohkan daya ingatan murid, karena seluruh pikiran, perasaan, 

kemauan dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatihkan. 

14. Siswa dapat menggunakan daya fikirnya dengan baik, dengan pengajaran yang 

baik, maka siswa menjadi lebih teliti. 

15. Siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan 

sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya. 

16. Guru bisa lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana siswa yang 

disiplin dan yang tidak. 

17. Pemanfaatan kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi dalam 

pelaksanaannya serta dapat membentuk kebiasaan yang baik. 
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18. Pengertian siswa lebih luas melalui latihan berulang-ulang. 

 

Adapun kekurangannya adalah:  

1. Dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Respon yang terbentuk secara 

otomatis akan mempengaruhi tindakan yang bersifat irrasionil, rutine serta 

tidak menggunakan akal.  

2. Menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungannya. Di dalam 

menghadapi masalah, siswa menyelesaikan secara statis.  

3. Menimbulkan verbalisme. Respons terhadap stimulus yang telah terbentuk 

dengan latihan itu akan, berakibat kurang digunakannya rasio sehingga 

inisiatif pun terhambat. 

4. Latihan yang terlampau berat akan menimbulkan perasaan benci, baik kepada 

mata pelajaran maupun kepada gurunya.  

5. Menimbulkan kebosanan dan kejengkelan. Akhirnya anak enggan berlatih dan 

malas atau mogok belajar.  

6. Latihan yang dilakukan dibawah pengawasan yang ketat dan suasana serius 

mudah sekali menimbulkan kebosanan. 

7. Menghambat bakat dan inisiatif siswa., karena siswa lebih banyak dibawa 

kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. 

8. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. 

9. Latihan yang selalu diberikan dibawah bimbingan guru, perintah guru dapat 

melemahkan inisiatif maupun kreatifitas siswa. 

10. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan 

hal yang monoton dan mudah membosankan. 
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11. Membentuk kebiasaan yang kaku, karena bersifat otomatis. 

12. Drill and Practice di kelas jika tidak diberi perhatian dapat menimbulkan 

kesalahan atau respon yang tidak pada tempatnya. 

13. Dapat menyebabkan kebosanan bila siswa tidak tahu kegunaan dan dari 

latihan itu di masa yang akan datang. 

14. Drill and Practice menuntut persiapan apa saja yang matang dengan 

pertimbangan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. 

15. Strategi ini memungkinkan terlihat sebagai sebuah gambaran pembelajaran 

yang terlalu menekankan kemampuan sesuai kenyataan yang ada saat ini. 

 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu: 

1. Janganlah seorang guru menuntut dari murid suatu respons yang sempurna. 

2. Jika terdapat kesulitan pada murid pada saat merespon, hendaknya guru segera 

meneliti penyebabnya. 

3. Berikanlah segera penjelasan-penjelasan, baik respon yang betul maupun yang 

salah. 

4. Usahakan murid memiliki ketepatan merespon kemudian kecepatan merespon. 

5. Istilah-istilah baik berupa kata maupun kalimat yang digunakan dalam latihan 

hendaknya dimengerti oleh murid. 

 

Ramayulis (2012:350) memberikan beberapa petunjuk untuk mengatasi 

kelemahan metode drill and pratice, sebagai berikut : 

1. Metode ini hendaknya digunakan untuk melatih hal-hal yang bersifat motorik, 

seperti ; menulis, permainan, pembuatan grafik, dan sebagainya. 
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2. Sebelum latihan dan praktik dimulai, peserta didik hendaknya diberikan 

pengertian lebih mendalam terlebih dahulu tentang apa yang akan dilatih dan 

kompetensi yang harus dikuasai. 

3. Latihan untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnosis. Kalau pada 

latihan pertama, peserta didik belum berhasil, maka pendidik mengadakan 

perbaikan, lalu penyempurnaan. 

4. Latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan berguna. 

5. Latihan  tidak perlu lama namun sering dilaksanakan. Hukuman 5 x 2 lebih 

baik dari 2 x 5, artinya 5 kali latihan dua-dua jam lebih baik dari pada 2 kali 

tapi lima-lima jam. Peserta didik harus mengetahui bahwa latihan mempunyai 

nilai guna dalam kehidupannya. 

6. Latihan harus menarik minat dan menyenangkan dan menjauhkan hal-hal 

yang bersifat paksaan. 

7. Sifat latihan yang pertama harus bersifat ketetapan yang kemudian kecepatan, 

dan akhirnya kedua-duanya harus memiliki peserta didik. 

 

Roestiyah (2012:126) juga memberikan petunjuk dalam penggunaan teknik 

latihan agar bila berhasil guna dan berdaya guna perlu ditanamkan pengertian bagi 

instruktur maupun siswa, yaitu ; 

a. Tentang sifat-sifat suatu latihan, bahwa setiap latihan harus selalu berbeda 

dengan latihan yang sebelumnya. Hal itu disebabkan karena situasi dan 

pengaruh latihan yang lalu berbeda juga. Kemudian perlu diperhatikan juga 

adanya perubahan kondisi/ situasi belajar yang menuntut daya tanggap/  

response yang berbeda pula. Bila situasi latihan berubah sehingga timbul 
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tantangan yang dihadapi berlainan dengan situasi sebelumnya, maka memer-

lukan tanggapan/sambutan yang berbeda pula. Perlu pula disadari bahwa da-

lam segala perbuatan manusia; kadang-kadang ada ketrampilan yang seder-

hana yang bisa dikuasai dalam waktu singkat, seperti menanak nasi, meng-

epel lantai, dalam waktu singkat latihan minimal itu segera dikuasai tetapi 

sebaliknya ada ketrampilan yang sukar sehingga memerlukan latihan dengan 

jangka waktu lama serta latihan yang maksimal, seperti memperbaiki mesin 

motor, membangun rumah dan sebagainya. 

b. Guru perlu memperhatikan dan memahami nilai dari latihan itu sendiri serta 

kaitannya dengan keseluruhan pelajaran di sekolah. Dalam persiapan sebelum 

memasuki latihan guru harus memberikan pengertian dan perumusan tujuan 

yang jelas bagi siswa sehingga mereka mengerti dan memahami apa tujuan 

latihan dan bagaimana kaitannya dengan pelajaran-pelajaran lain yang 

diterimanya. Persiapan yang baik sebelum Iatihan mendorong/ memotivasi 

siswa agar responsif yang fungsional, berarti dan bermakna bagi penerima 

pengetahuan dan akan lama tinggal dalam jiwanya karena sifatnya permanen, 

serta siap untuk digunakan/ dimanfaatkan oleh siswa dalam kehidupan. 

 

2.3.6. Metode Pengajaran Shalat Nabi Muhammad SAW. 

 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasululah SAW masuk ke masjid, kemudian ada 

seorang laki-laki masuk juga untuk melaksanakan shalat. Setelah shalat memberi 

salam kepada nabi Muhammad SAW, Nabipun menjawab dan bersabda : “Ulangi 

, maka shalatlah sesungguhnya engkau belum shalat”. Laki-laki itu mengulangi 
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shalat sebagaimana yang telah dilaksanakan. Kemudian datang memberi salam 

kepada Nabi, beliau bersabda lagi : “Ulangi shalatlah, sesungguhnya engkau be-

lum shalat” sampai tiga kali. Demi dzat yang mengutus engkau dengan memba-

wa kebenaran aku tidak dapat memperbaiki shalat selainnya,maka ajarkanlah aku. 

Beliau bersabda : “ Jika kamu berdiri akan shalat maka bertakbirlah kemudian 

bacalah apa yang mudah bersamamu dari pada Al-qur‟an, kemudian rukuklah 

sehingga tenang sebagai orang yang rukuk beneran (tumakninah). Kemudian 

bangunlah dari rukuk sehingga tegak berdiri (i‟tidal. Kemudian sujudlah sehing-

ga tenang sebagai orang yang sujud beneran (tumakninah).Kemudian bangunlah 

dari sujud sehingga tenang sebagi orang yang duduk (tumakninah) dan kerjakan-

lah demikian itu diseluruh shalatmu”. (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Hadist di atas menjelaskan bagaimana Nabi mengajarkan shalat kepada sahabat 

yang bisa melakukannya dengan benar. Metode pengajaran shalat yang dilakukan 

Nabi SAW pada hadist tersebut di atas dapat disebut metode drill and practice. 

Hal ini ditunjukkan dengan permintaan Nabi agar sahabat mengulangi shalatnya 

hingga tiga kali. Lalu sahabatpun mengerjakan shalat yang benar sebagai latihan 

praktis dari apa yang diketahui setelah mendapat pengetahuan dan shalat yang 

benar dari Nabi. 

 

2.4. Karakteristik Mata Pelajaran 

 

2.4.1. Pengertian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 

Tayar Yusuf dalam http://kafeilmu.com/definisi-dan-karakteristik-pendidikan-

Islam Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai usaha sadar generasi tua untuk 

http://kafeilmu.com/definisi-dan-karakteristik-pendidikan-islam/
http://kafeilmu.com/definisi-dan-karakteristik-pendidikan-islam/
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mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada 

generasi muda agar kelak menjadi manusia bertaqwa kepada Alah SWT. Sedang 

menurut A. Tafsir pendidikan gama Islam adalah bimbingan yang diberikan 

seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran Islam. 

 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, ber-

taqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci Al Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengaja-

ran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghor-

mati penganut agama lain dalam hubunganya dengan kerukunan antar ummat 

beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

(Depdiknas:2003) 

 

Istilah budi pekerti menurut Abdul Mujib (2010:xiii) sering kali dipersamakan 

dengan istilah sopan santun, susila, moral, etika, adab atau ahlak yang kesemua 

istilah itu memiliki makna yang sama, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan individu 

yang mengacu pada norma baik-buruk dalam hubungannya sesama individu, 

anggota keluarga, masyrakat, hidup berbangsa, bernegara bahkan sebagai umat 

beragama, yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas diri. Dalam 

budi pekerti memuat bangunan nilai-nilai yang baik dan benar, yang menjadi 

acuan perilaku (code of conduct)dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Dalam 

Islam istilah budi pekerti ekuivalen dengan akhlak. Dan inilah (akhlak) yang 
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menjadi tujuan utama pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW., 

yaitu akhlak mulia (karimah) dan terpuji (mahmudah) yang kesemuanya telah 

tertulis dalam Al-qur‟an dan As-Sunnah. 

 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang mem-

berikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap, dan kepribadian 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jenjang pen-

didikan, yang pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik 

yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler.  

 

2.4.2. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang berlandaskan 

pada aqidah yang berisi tentang keesaan Alah Swt sebagai sumber utama nilai - 

nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan, men-

selaraskan dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan yang diwujudkan 

dalam : 

1. Hubungan manusia dengan Alah Swt. 

Membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Alah Swt 

serta berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 

2. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

Menghargai, menghormati dan mengembangkan potensi diri yang 

berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. 
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3. Hubungan manusia dengan sesama 

Menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama 

serta menumbuhkembangkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. 

4. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. 

Penyesuaian mental keIslaman terhadap lingkungan fisik dan sosial. 

 

Suyanto dalam Abdul Mujib (2010:xv) menyatakan bahwa pendidikan budi yang 

dikembangkan dalam Islam memiliki tiga dimensi, yaitu : 

1. Dimensi ketuhanan (ilahiyah) ; menjelaskan hubungan individu dengan 

tuhannya, yang didalamnya di tanamkan nilai-nilai ketuhanan pada diri manu-

sia yang berhubungan dengan asma al-husna. 

2. Dimensi kemanusiaan (insaniyah) ; hubungan individu dengan sesama manu-

sia, yang di dalamnya ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, se-

perti saling membantu, hormat menghormati, saling menanggung, empati, 

simpati, memiliki tanggungjawab sosial, dan kepakaan sosial. 

3. Dimensi kealaman („alamiyah) ; menjelaskan hubungan individu dengan 

alam semesta, karena manusia diciptakan oleh Alah sebagai khalifahnya di 

bumi, yang di dalamnya di tanamkan bagaimana ia mampu memelihara, 

memakmurkan dan memanfaatkan alam ini dengan baik, sebagai sarana 

ibadah kepada-Nya. 
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2.4.3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti 

 

Isi Kurikulum 2013 dikembangkan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) dan Kom-

petensi Dasar (KD). Kompetensi Inti dikembangkan dari Standar Kompetensi Lu-

lusan (SKL) dan merupakan kualitas minimal yang harus dikuasai peserta didik di 

kelas untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi Inti terdiri atas jenjang kompetensi 

minimal yang harus dikuasai peserta didik di kelas tertentu, isi umum materi pem-

belajaran, dan ruang lingkup penerapan kompetensi yang dipelajari. Kompetensi 

Inti terdiri atas empat dimensi yang satu sama lain saling terkait. Keempat dimen-

si tersebut adalah: sikap spiritual (KI 1), sikap sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3), 

dan keterampilan (KI 4), yang tercantum dalam pengembangan Kompetensi 

Dasar, Silabus, dan RPP. Dalam proses pembelajaran, KI 1 dan KI 2 dikembang-

kan di setiap kegiatan sekolah dengan pendekatan pembelajaran tidak langsung 

(indirect teaching). KI 3 dan KI 4 dikembangkan oleh masing-masing mata pela-

jaran dengan pendekatan pembelajaran  langsung (direct teaching). Kompetensi 

Inti 3 (KI 3) menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan (faktual, konsep-

tual, prosedural, dan metakognitif) dalam jenjang kemampuan kognitif dari meng-

ingat sampai mencipta. KI 4  merupakan penerapan dari apa yang dipelajari pada 

KI 3 dalam proses pembelajaran yang terintegrasi ataupun terpisah. Pembelajaran 

terintegrasi mengandung makna bahwa proses pembelajaran KI 3 dan KI 4 dilaku-

kan pada waktu bersamaan baik di kelas, laboratorium maupun di luar sekolah. 

Pembelajaran terpisah mengandung makna bahwa pembelajaran mengenai KI 3 

terpisah dalam waktu dan/atau tempat dengan KI 4. 
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Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Budi Peker-

ti Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sebagai berikut : 

 

KI.1. merupakan kompetensi sikap spiritual yang meliputi ; menerima, menjalan-

kan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar yang 

diturunkan dari KI.1 adalah sebagai berikut : 

1.1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadats kecil dan 

hadats besar 

1.2. Menunaikan shalat secara tertib sebagai wujud dari penghambaan diri 

kepada Allah SWT. 

1.3. Menerapkan kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman ibadah shalat 

1.4. Menghindari perilaku tercela sebagai implementasi dari pemahaman ibadah 

shalat 

1.5. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah SWT 

1.6. Meyakini adanya Rasul-Rasul Allah SWT 

 

KI.2. merupakan kompetensi sikap sosial yang meliputi ; menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab,santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi dasar yang 

diturunkan dari KI.1 adalah sebagai berikut : 

2.1 Memiliki sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman QS. At-Taubah 

(9): 119 

2.2 Memiliki perilaku hormat dan patuh kepada orangtua, dan guru dan sesama 

anggota keluarga sebagai implementasi dari pemahaman QS. Lukman 
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(31):14 

2.3 Memiliki sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, dan 

di masyarakat sekitar sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al-Hadiid 

(57): 9 

2.4 Memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat Allah 

SWT yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. 

2.5 Memiliki sikap gemar membaca sebagai implementasi dari pemahaman QS. 

Al-‟Alaq (96): 1-5 

2.6 Memiliki sikap amanah sebagai implementasi dari pemahaman kisah 

keteladan Nabi  Muhammad SAW 

2.7 Memiliki sikap pantang menyerah sebagai implementasi dari kisah 

keteladanan Nabi Musa a.s. 

2.8 Memiliki sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al-

Isra (17): 37 

2.9 Memiliki perilaku hemat sebagai implementasi dari pemahaman QS. Al-Isra 

(17): 27 

 

KI.3 merupakan kompetensi pada ranah pengetahuan yang mencakup; memahami 

pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. Kompetensi dasar 

yang diturunkan dari KI.3 adalah sebagai berikut : 

3.1 Mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaan-

Nya di sekitar rumah dan sekolah. 
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3.2 Mengerti makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. 

3.3 Mengerti makna Asmaul Husna: Al-Bashir, Al-‟Adil, Al-‟Azhim 

3.4 Memahami tata cara bersuci dari hadats kecil dan hadats besar sesuai 

ketentuan syariat Islam 

3.5 Memahami makna bacaan sholat 

3.6 Mengetahui kisah keteladan Nabi Ayyub a.s. 

3.7 Mengetahui kisah keteladan Nabi Dzulkifi a.s. 

3.8 Mengetahui kisah keteladan Nabi Harun a.s. 

3.9 Mengetahui kisah keteladan Nabi Musa a.s. 

3.10 Mengetahui kisah keteladan pahlawan dan wali-wali Allah 

3.11 Mengetahui sikap santun dan menghargai sesama dari Nabi Muhammad 

SAW 

 

KI.4 merupakan kompetensi pada ranah keterampilan yang mencakup; memahami 

pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda - benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain 

4.1 Membaca QS. Al Falaq, Al-Ma‟un dan Al - Alaq dengan tartil  

4.2 Menulis kalimat-kalimat dalam Al Falaq, Al-Ma‟un dan Al - Alaq dengan 

benar 

4.3 Menunjukkan hafalan QS. Al Falaq, Al Ma‟un dan Al - Alaq dengan lancar. 

4.4 Mencontohkan sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, 

dan di masyarakat sekitar 
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4.5 Mencontohkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman QS. 

Al-Isra ayat 37 

4.6 Mencontohkan perilaku hemat sebagai implementasi dari pemahaman QS. 

Al-Isra ayat 27 

4.7 Memperaktikkan tata cara bersuci dari hadats kecil dan hadats besar sesuai 

ketentuan syariat Islam 

4.8 Menceritakan pengalaman melaksanakan shalat di rumah, atau di masjid 

lingkungan sekitar rumah. 

4.9 Menceritakan kisah keteladan Nabi Ayyub a.s. 

4.10 Menceritakan kisah keteladan Nabi Dzulkifli a.s. 

4.11 Menceritakan kisah keteladan Nabi Harun a.s. 

4.12 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa a.s. 

4.13 Menceritakan kisah keteladanan pahlawan muslim dan wali - wali Allah 

 

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia  Nomor      

tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Panduan Guru PAI ; 

Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di SMP diuraian secara 

rinci pedoman mata pelajaran agama dan pembelajaran tematik terpadu sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah Adapun karakteristik mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti adalah: 

1. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari materi pokok pendidikan agama Islam (Al-qur‟an dan 

Hadis, aqidah, akhlak, fiqih dan sejarah peradaban Islam). 
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2. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI dan Budi Pekerti merupakan 

mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat 

dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang bertujuan untuk pengembangan 

moral dan kepribadian peserta didik. Maka, semua mata pelajaran yang 

memiliki tujuan tersebut harus seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin 

dicapai oleh mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 

3. Diberikannya mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti bertujuan untuk 

terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Alah Swt., 

berbudi pekerti yang luhur (berakhlak yang mulia), dan memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang Islam, terutama sumber ajaran dan sendi-sendi Islam 

lainnya sehingga dapat dijadikan bekal untuk memelajari berbagai bidang 

ilmu atau mata pelajaran tanpa harus terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif 

yang mungkin ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran tersebut.  

4. PAI dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan 

peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keIslaman tetapi PAI lebih 

menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai kajian keIslaman 

tersebut sekaligus dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di 

tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, PAI dan Budi Pekerti tidak 

hanya menekankan pada aspek kognitif saja tetapi yang lebih penting adalah 

pada aspek afektif dan psikomotornya.  

5. Secara umum mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti didasarkan pada 

ketentuan-ketentuan yang ada pada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-

qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad saw., juga melalui metode ijtihad (dalil 
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aqli), para ulama dapat mengembangkannya dengan lebih rinci dan mendetail 

dalam kajian fiqih dan hasil-hasil ijtihad lainnya.  

6. Tujuan akhir dari mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti adalah terbentuknya 

peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia (budi pekerti yang luhur), yang 

merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw di dunia. Hal ini tidak 

berarti bahwa pendidikan Islam tidak memperhatikan pendidikan jasmani, 

akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya tetapi maksudnya adalah bahwa 

pendidikan Islam memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak seperti juga 

segi-segi lainnya.  

 

2.4.4. Model, Metode dan Strategi Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti 

 

Model Pembelajaran menurut Joyce dan Weil dalam Ramayulis (2005 : 165) 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk Kuriku-

lum ( rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pelajaran, 

dan membimbing pelajaran di kelas atau lainnya. Model pembelajaran adalah se-

bagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi 

lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan 

atau perkembangan pada diri siswa.  

 

Dari sekian banyaknya model-model pembelajaran, model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini 

adalah model pembelajaran langsung (Direct Instruction). Model Pembelajaran 

Langsung mengacu pada gaya mengajar guru yang mengusung isi pelajaran 
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kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada mereka. Model 

ini masih merupakan rentetan dari model pembelajaran behavioral, maka sasaran 

yang dilakukan oleh guru adalah pencapaian tingkah laku yang lebih positif dan 

lebih baik dari sebelumnya, kepada seluruh peserta didik.  Dalam model ini juga, 

guru menjelaskan mengenai suatu konsep baru kepada peserta didik. Pembelaja-

rannya ditekankan pada aspek modeling, reinforcement (penguatan), feedback 

(respon balik), successive approximation (perkiraan suksesif), yang pada akhirnya 

tercipta tingkah laku peserta didik yang lebih positif. Menurut Arends (Trianto, 

2011 : 29) pembelajaran Langsung adalah “Salah satu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

pengetahuan deklaratif  (pengetahuan tentang sesuatu) dan pengetahuan prosedu-

ral (pengetahuan mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu) yang terstruktur 

dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah 

demi selangkah”. 

 

Metode pembelajaran adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam pembelajar-

an. Kata cepat dan tepat ini sering disitilahkan dengan kata efektif dan efisien. 

Pembelajaran yang efektif berarti pebelajaran yang dapat dipahami peserta didik 

secara sempurna dan efisien dalam artian pembelajaran yang tidak memerlukan  

waktu, tenaga dan biaya yang banyak. Miarso (2012:430) menyatakan bahwa 

setiap metode pembelajaran harus mengandung rumusan pengorganisasian bahan 

pelajaran, strategi penyampaian, dan pengelolaan kegiatan, dengan memperhati-

kan faktor tujuan belajar, hambatan belajar, karakteristik siswa, agar dapat diper-

oleh efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Lebih lanjut, Ramayulis 
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(2012:281) menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakann dalam pembe-

lajaran, yaitu metode mengajar dalam Islam (metode hiwar/percakapan Qurani 

dan Nabawi, metode kisah Qurani dan Nabawi, metode amtsal/ perumpamaan  

Qurani dan Nabawi, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode „ibadah 

dan man‟izah, dan metode targhib dan tarhib), metode ceramah, metode tanya 

jawab, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode diskusi, metode sosio 

drama dan bermain peran, metode drill (latihan),  metode belajar beregu (team 

teaching), metode pemecahan masalah, metode pemberian tugas belajar dan 

resitasi, metode kerja kelompok, metode imlak (dikte), metode simulasi dan studi 

kemasyarakatan. 

 

Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kompetensi 

memahami makna bacaan sholat dan membaca Al - qur‟an surat – surat pendek 

dengan tartil menggunakan metode pembelajaran dril and practic dengan 

persentase 30% teori dan 70% praktik.  

 

Strategi pembelajaran adalah seperangkat rencana aksi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dimana eksistensi sebuah strategi dalam pembelajaran sebagai suatu 

pendekatan yang dilakukan oleh guru yang mengoptimalkan berbagai komponen 

dalam sistem pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Dick and Carey (2002:12) dalam Departemen Pendidikan Nasioanl 

mengemukakan bahwa komponen strategi pembelajaran adalah : Kegiatan 

pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi siswa, tes dan kegiatan tindak 

lanjut. Menurut Miarso (2012:530) strategi pembelajaran adalah  pendekatan 
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menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran, yang berupa pedo-

man umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, 

yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan atau teori belajar tertentu. 

 

Lebih lanjut menurut Miarso pemilihan strategi pembelajaran didasarkan pada 

pertimbangan : 

1) Tujuan belajar : jenis dan jenjangnya 

2) Isi ajaran : sifat, kedalaman dan banyaknya 

3) Pembelajar : latar belakang, motivasi, serta kondisi fisik dan mental 

4) Tenaga kependidikan :jumlah, kualifikasi, dan kompetensinya. 

5) Waktu : lama dan jadwalnya 

6) Sarana yang dapat dimanfaatkan 

7) Biaya  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran (seperti : 

ruang lingkup materi, urutan penyajian materi, metode pembelajaran, media 

maupun alokasi waktu) yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk 

mencapai tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan dari pandangan falsafah 

dan atau teori belajar tertentu. Untuk itu, berbagai strategi, metode, dan model 

pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah 

dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal.  
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2.4.5. Media belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 

Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of education and 

Communication/ AECT) memberikan batasan terkait dengan media. Menurut 

Asosiasi ini, media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi. Pada intinya media adalah bentuk-bentuuk 

komunikasi baik cetak maupun audio visual serta peralatannya. Media hendaknya 

dapat direkayasa, dapat didengar, dilihat dan dibaca. 

 

Dalam Gunawan (2012:184) Gagne menyatakan, bahwa media pembelajaran ada-

lah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar. Sementara itu Brigs mendefinisikan media pembelajaran adalah 

segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta dapat merangsang siswa untuk 

belajar, seperti buku, film, kaset dan lain sebagainya. Rossi dan Breidle menge-

mukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat 

dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, 

majalah dan sebagainya. Dalam cakupan yang lebih luas Gearlach mengatakan 

bahawa media pembelajaran, bukan hanya alat perantara, seperti televisi, radio, 

slide, bahan cet tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau 

juga berupa kegiatan semacam diskusi, seminar, karyawisata, simulasi dan lain 

sebagainya yang dikondisikan untk menambah pengetahuan dan wawasan, 
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mengubah sikap siswa, atau untuk menambah keterampilan. Sanjaya juga menam-

bahkan bahawa media pembelajaran juga meliputi perangkat keras (hardware)  

dan perangkat lunak (software). hardware adalah alat-alat yang dapat mengantar-

kan pesan seperti overhead projector, radio, televisi dan dan sebagainya.  Software 

adalah isi program yang mengandung pesan, seperti informasi yang terdapat pada 

transparansi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya, cerita yang terkandung 

dalam film atau materi yang disuguhkan dalam bentuk bagan, grafik, diagram, dan 

lain sebagainya. 

 

Menurut Miarso (2012:458) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digu-

nakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perha-

tian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan dan terkendali. 

 

Media pembelajaran dan alat pembelajaran mempunyai pengertian yang sama, 

sebagaimana pendapat Zakiah Daradjat dalam Ramayulis (2008:203) yang 

menyebutkan bahwa pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan 

sebagai sarana pendidikan. 

 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, 

perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar pada diri peserta didik. Media pembelajaran  berfungsi sebagai alat 

bantu guru untuk mengajar yang berupa alat bantu audio-visual, komputer internet 

dan lain sebagainya. 
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Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media antara lain: 

a. Kesesuaian dengan tujuan ; pemilihan media harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, dan kompetensi yang ingin dicapai.  

b. Kesesuaian dengan materi pembelajaran ; media yang akan digunakan harus 

disesuaikan dengan materi pembelajaran. 

c. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa 

d. Kesesuaian dengan teori 

e. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa 

 

Media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada peningkatan 

kemampuan siswa memahami makna bacaan sholat dan Al - qur‟an surat – surat 

pendek yang pokok adalah slide yang ditampilkan melalui LCD proyektor, Al-

qur‟an, buku panduan praktis shalat dan membaca Al-qur‟an surat – surat pendek. 

 

2.4.6. Asesmen Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 

Eko Putro Widoyoko (2012:3) mengartikan penilaian sebagai kegiatan menafsir-

kan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. 

Hasil pengukuran dimaksud adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang 

karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan 

individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia Nomor 

104 tahun 2014 dinyatakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik . 
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Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan 

belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

Penegasan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran 

antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran 

(learning outcomes). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik 

dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan 

pembelajaran dan belajar. Pendidik dan peserta didik memiliki arah yang jelas 

mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa 

yang dilakukannya dalam pembelajaran dan belajar. Selain itu bagi peserta didik 

memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi untuk mengatasi 

kelemahannya (transfer of learning). Bagi guru, hasil penilaian hasil belajar oleh 

pendidik merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya, dan 

dapat juga digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan pembelajaran 

remedial atau program pengayaan bagi peserta didik yang membutuhkan, serta 

memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya.  

 

Dalam konteks pendidikan berdasarkan standar (standard-based education), 

kurikulum berdasarkan kompetensi (competency-based curriculum), dan pende-

katan belajar tuntas (mastery learning) penilaian proses dan hasil belajar 

merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal.  
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Sasaran Penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti jenjang sekolah dasar adalah ranah sikap spiritual (KI.1), sikap sosial 

(KI.2), ranah pengetahuan (KI.3) dan ranah psikomotor (KI.4).  

 

KI.1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, 

yang dituangkan dalam ke dalam kompetensi dasar (KD) 1.2  Menunaikan shalat 

secara tertib sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Alah SWT. dan KI.2. 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, yang 

dituangkan dalam ke dalam kompetensi dasar (KD) 2.5 Memiliki sikap gemar 

membaca sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. Al „Alaq (96): 1-5.  

 

Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan 

secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar 

tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan 

cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makh-

luk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

di sekolah dan tempat bermain) yang dituangkan pada KD. 3.5. Memahami makna 

bacaan sholat dan penerapan keterampilan (Kompetensi Inti 4 : Memahami penge-

tahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain) yang dituangkan dalam 

KD 4.1. Membaca Q.S. Al Falaq, Al-Ma‟un dan Al - Alaq. Nilai akhir yang 

diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus (nilai yang terbanyak 
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muncul). Nilai akhir untuk ranah pengetahuan diambil dari nilai rerata. Nilai akhir 

untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal (nilai tertinggi yang dicapai). 

Tabel 2.1. Tabel konversi skor dan predikat hasil belajar untuk setiap Ranah : 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Modus Predikat Skor Rerata Huruf 
Capaian 

Optimum 
Huruf 

4,00 
SB 

(Sangat Baik) 

3,85 – 4,00 A 3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 3,51 – 3,84 A- 

3,00 
B 

(Baik) 

3,18 – 3,50 B+ 3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 2,51 – 2,84 B- 

2,00 
C 

(Cukup) 

2,18 – 2,50 C+ 2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 1,51 – 1,84 C- 

1,00 
K 

(Kurang) 

1,18 – 1,50 D+ 1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 1,00 – 1,17 D 

 

2.4.7. Kriteria Ketuntasan Minimal Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti 

 

Dalam Permendikbud nomor 104 tentang penilaian dinyatakan bahwa ketuntasan 

belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar 

dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan minimal yaitu ketun-

tasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD 

tertentu pada tingkat penguasaan minimal. Nilai ketuntasan kompetensi sikap 

dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), 

Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada tabel berikut. Ketuntasan 

Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik 

(B). Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan da-
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lam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen 

dengan huruf A sampai dengan huruf D sebagaimana tertera pada tabel berikut : 

Tabel 2.2. Tabel nilai ketuntasan 

Nilai Ketuntasan 

Pengetahuan dan Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 

2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 

Sumber : Permendikbud nomor 104 Tahun 2014 

 

Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 (2,67:4 

x 100 = 66,75) untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67. SD 

Muhammadiyah sebagai sekolah yang mempunyai ciri dengan karakter keislaman 

yang kuat menentapkan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebesar 

3,00 (jika dikonversikan pada rentang nilai 0 – 100 = 75). Untuk SD/MI ketunta-

san sikap, pengetahuan dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi yang 

didasarkan pada modus, skor rerata dan capaian optimum. 

 

2.5. Desain Pembelajaran 

 

Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model 

berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model 

prosedural dan model melingkar. Model berorientasi kelas biasanya ditujukan 
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untuk mendesain pembelajaran level mikro (kelas) yang hanya dilakukan setiap 

dua jam pelajaran atau lebih. Contohnya adalah model ASSURE. Model berorien-

tasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkann suatu produk, 

biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembela-

jaran, atau  modul. Contoh modelnya adalah model hannafin and peck. Satu lagi 

adalah model beroreintasi sistem yaitu model desain pembelajaran untuk mengha-

silkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem 

suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dl. contohnya adalah model ADDIE. Selain 

itu ada pula yang biasa kita sebut sebagai model prosedural dan model melingkar. 

Contoh dari model prosedural adalah model Dick and Carrey sementara contoh 

model melingkar adalah model Kemp. 

 

Berdasarkan pada karakteristik siswa dan mata pelajaran pendidikan agama Islam, 

maka pada penelitian ini digunakan desain pembelajaran ASSURE. Model  

ASSURE merupakan akronim dari:  (Analyze learners, State objectives, Select 

methods media and materials, Utilize media and materials, Require learner 

participation, Evaluate andreview) . ASSURE merupakan sebuah prosedur pandu-

an untuk mendesain perencanaan dan bimbingan pembelajaran yang mengkombi-

nasikan antara materi, metode dan media. Dimana setiap melakukan kegiatan 

belajar mengajar guru harus menyertakan metode dan media yang dibutuhkan, 

memberikan materi, menyatakan maksud tujuan, melibatkan murid di praktek, 

menilai pemahaman penyediaan umpan balik dan akhirnya menyediakan aktivitas 

tindak lanjut. Model ASSURE akan membuat kegiatan belajar siswa semakin 

efektif. Model Assure ini adalah pembelajaran yang sangat memusatkan ke siswa. 
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Model Assure ini memfokuskan pada karakteristik umumnya pelajar,  mengidenti-

fikasi kemampuan awal spesifik yang dikehendaki, dan mengevaluasi gaya 

pembelajaran. 

 

Adapun Langkah-langkah dalam Model ASSURE meliputi : 

1. Menganalisa Siswa (Analyze Learners) 

Langkah pertama dalam perencanaan ini adalah menganalisa siswa. 

Pada langkah ini harus mengetahui siswa untuk menentukan media yang 

terbaik untuk mencapai tujuan belajar. Siswa dapat dianalisa melalui : 

(1) karakteristik umum, (2) kemampuan awal siswa seperti tentang topik 

yang akan dibahas, ketrampilan dan sifat/perangai, (3) gaya belajar siswa. 

 

2. Menentukan Tujuan Pembelajaran (State Objecives) 

Langkah kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran secara spesifik, sesuai 

dengan kondisi siswa. Tujuan pembelajaran dapat diambil dari silabus, pokok 

bahasan dari buku teks, panduan kurikulum, atau dikembangkan oleh guru. 

Dalam menentukan tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan waktu, 

apakah siswa mampu menyelesaikan tugas yang harus dilakukan sesuai 

dengan hasil yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran. 

 

3. Memilih Metode Media dan Materi (Select Methods, Media, and Materials) 

Setelah melakukan analisis siswa (kemampuan awal siswa, ketrampilan 

dan kebiasaan belajar siswa) serta menentukan tujuan pembelajaran, 

langkah ketiga adalah memilih, metode, media, dan materi. Penggunaan media 

tidak harus diidentikkan dengan barang yang mahal, yang jelas sebelum 
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memilih media kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu kelebihan dan 

kekurangan media tersebut. 

 

4. Menggunakan Media dan Materi (Utilize Media and Materials) 

Langkah keempat adalah merencanakan penggunaan media, materi 

dan teknologi yang akan diterapkan pada metode yang akan dipakai. Mula-

mula melakukan pengecekan kembali materi yang akan diberikan dan melaku-

kan uji coba media yang akan digunakan. Kemudian menyiapkan kelas,  

perlengkapan serta prasarana lainnya. Siswa secara individu mungkin telah 

terbiasa menggunakan media dan bahan materi secara bersama, seperti 

pada belajar mandiri atau dalam kelompok-kelompok kecil seperti 

dalam pembelajaran kooperatif. Siswa sudah biasa dalam menggunakan media 

cetak seperti buku atau teknologi berbasis computer seperti internet. 

 

5. Mendorong Partisipasi Siswa (Require Learner Participation) 

Langkah ke lima adalah mendorong partisipasi siswa. Supaya 

pembelajaran berjalan efektif, harus ada partisipasi aktif dari siswa dalam 

proses pembelajaran. Harus ada keadaan yang mendukung siswa untuk 

berlatih tentang pengetahuan atau ketrampilan dan menerima umpan balik 

sebelum dinilai secara formal. Latihan dengan menciptakan keadaan yang 

diperlukan siswa untuk menilai diri sendiri, melalui pembelajaran lewat 

komputer, internet atau permainan kelompok. Umpan balik dapat dilakukan 

oleh guru, komputer, siswa yang lain atau evaluasi diri sendiri. 
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6. Evaluasi dan Perbaikan (Evaluate and Revise) 

Setelah proses pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi dampak dari proses  

pembelajaran dengan mengetahui keefektifan dan menilai hasil belajar siswa.  

Untuk mengetahui gambaran umum perlu mengevaluasi keseluruhan proses  

belajar. Apakah tujuan belajar sudah tercapai; apakah metode, media dan  tek-

nologi yang dipakai sudah efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran,  apa-

kah siswa sudah menguasai materi sesuai dengan tujuan belajar. 

 

2.6. Dampak dari Proses 

 

2.6.1. Aktivitas Belajar 

 

Dalam pembelajaran peran aktif siswa merupakan suatu keharusan. Sardiman 

(2012:95) menyatakan bahwa pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat 

untuk mengubah tingkah laku, artinya melakukan kegiatan.  Tidak ada belajar 

kalau tidak ada aktivitas. Oleh sebab itu Abdul Mujib (2010:170) menyatakan 

bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus diberi kesempatan untuk meng-

ambil bagian yang aktif, baik rohani maupun jasmani, terhadap pengajaran yang 

akan diberikan, secara individual maupun kolektif. 

 

Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa 

berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk in-

teraksi antar siswa maupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran 

tersebut.  

Dalam Sardiman (2012:96) Montessori menegaskan bahwa anak-anak memiliki 

tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri. Pendidik akan berperan 
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sebagai pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan anak-anak didik-

nya. Montessori memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan akti-

vitas  didalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedangkan pendidik 

memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat 

oleh anak didik. Dalam kegiatan belajar peserta didik harus aktif berbuat dengan 

kata lain beraktivitas. Karena tanpa aktivitas, maka pembelajaran tidak akan 

berlangsung dengan baik. Hal ini bersesuaian dengan firman Alah  : “Dan bahwa-

sanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya, 

dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan 

diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” 

 

Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidi-

kan dasar dan menengah dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi 

antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas 

dengan karakteristik ;  

1) interaktif dan inspiratif,  

2) Menyenangkan, menantang , dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif.   

3) Kontekstual dan kolaboratif 

4) Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

peserta didik; dan  

5) Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik.  
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Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2012:101) menggolongkan aktivitas belajar 

menjadi delapan yaitu : 

1) Visual activities ; Seperti : membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti ; menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, seperti : mendengarkan ; uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti menyalin, menulis ; cerita, karangan, laporan, 

angket. 

5) Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7) Mental activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Dalam Kurikulum 2013 pembelajaran berbasis aktivitas merekomendasikan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Suatu pendekatan 

berbasis proses keilmuan yang merupakan pengorganisasian pengalaman belajar 

dengan urutan logis yang meliputi proses pembelajaran mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/ mencoba, menalar/ mengasosiasi, dan 
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mengomunikasikan. Adapun deskripsi pengalaman belajar dengan pendekatan 

saintifik adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Deskripsi Langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Komponen Deskripsi Kegiatan Bentuk Hasil Belajar 

Mengamati 

(observing) 

Mengamati dengan indra 

(membaca, mendengar, 

menyimak, melihat 

menonton, dan 

sebagainya) dengan atau 

tanpa alat 

Perhatian pada waktu 

mengamati suatu 

objek/membaca suatu 

tulisan/mendengar suatu 

penjelasan, catatan yang 

dibuat tentang yang 

diamati, kesabaran, waktu 

(on task) yang digunakan 

untuk mengamati. 

Menanya 

(questioning) 

Membuat dan mengajukan 

pertanyaan, tanya jawab, 

berdiskusi tentang 

informasi yang belum 

dipahami, informasi 

tambahan yang ingin 

diketahui, atau sebagai 

klarifikasi. 

Jenis, kualitas, dan jumlah 

pertanyaan yang diajukan 

peserta didik (pertanyaan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan hipotetik) 

Mengumpulkan 

Informasi/ 

Mencoba 

(experimenting) 

Mengeksplorasi, mencoba 

berdiskusi, 

mendemonstrasikan,  

meniru bentuk/gerak, 

melakukan eksperimen, 

membaca sumber lain 

selain buku teks, 

mengumpulkan data dari 

nara sumber melalui 

angket, wawancara, dan 

memodifikasi/menambahi 

Jumlah dan kualitas 

sumber yang dikaji/ 

digunakan, kelengkapan 

informasi, validitas 

informasi yang 

dikumpulkan, dan 

instrumen/alat yang 

digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

 

Mengasosiasi/ 
Mengolah 

Informasi 

(associating) 

Mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan, 

menganalisis data dalam 

bentuk membuat kategori, 

mengasosiasi atau 

menghubungkan 

fenomena/informasi yang 

terkait dalam rangka 

menemukan suatu pola, 

dan menyimpulkan 

Mengembangkan 

interpretasi, argumentasi 

dan kesimpulan mengenai 

keterkaitan informasi dari 

dua fakta/konsep, 

interpretasi argumentasi 

dan kesimpulan mengenai 

keterkaitan lebih dari dua 

fakta/ konsep/ teori, 

menyintesis dan 

argumentasi serta 
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kesimpulan keterkaitan 

antarberbagai jeni fakta/ 

konsep/ teori/ pendapat; 

mengembangkan 

interpretasi, struktur baru, 

argumentasi, dan 

kesimpulan yang 

menunjukkanhubungan 

fakta/konsep/teori dari dua 

sumber atau lebih yang 

tidak bertentangan; 

mengembang-kan 

interpretasi, struktur baru, 

argumentasi dan 

kesimpulan dari konsep/ 

teori/pendapat yang 

berbeda 

 

Mengomunikasikan

(communicating) 

Menyajikan laporan dalam 

bentuk bagan, diagram, 

atau grafik; menyusun 

laporan tertulis; dan 

menyajikan laporan 

meliputi proses, hasil, dan 

kesimpulan secara lisan  

Menyajikan hasil kajian 

(dari berbagai jenis 

sumber. Mengamati 

sampai menalar) 

dalam bentuk tulisan, 

grafis, media elektronik, 

multi media dan lain-lain 

Sumber :  Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum Jenjang Sekolah Dasar 

Tahun 2015 

 

 

2.6.2. Prestasi Belajar 

 

Kata “Prestasi Belajar” terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan belajar. Di 

dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan prestasi adalah : 

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Pengertian 

prestasi belajar sebagaimana yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia 

adalah: “penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru”. 
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Belajar adalah proses yang bertujuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman 

belajarnya. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil 

belajar. Oleh sebab itu hasil belajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Perubahan yang terjadi pada diri individu yang belajar meliputi aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Penguasaan siswa terhadap pengetahuan (kognitif), nilai 

dan sikap (afektif), serta keterampilan (psikomotor) dengan baik menunjukkan 

keberhasilan yang telah dicapainya. Sudjana dalam Gunawan (2012:153) 

menyatakan keberhasilan belajar inilah yang dalam dunia pendidikan dinamakan 

prestasi belajar. 

 

Dikbud dalam Gunawan (2012:153) mendefinisikan prestasi secara etimologis 

merupakan kata serapan dan bahasa Belanda yaitu dari kata prestatie, yang biasa 

diartikan sebagai hasil usaha, atau suatu hasil yang telah dicapai, baik itu dilaku-

kan atau dikerjakan. Secara terminologis Syamsudin dalam Gunawan (2012:153) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah kecakapan 

nyata atau aktual yang menunjukkan pada aspek kecakapan yang segera dapat 

didemonstrasikan dan diuji karena merupakan hasil usaha yang bersangkutan 

dengan bahan dan dalam hal-hal tertentu yang dialaminya. Prestasi belajar meru-

pakan aspek kecakapan yang dimiliki siswa sebagai hasil usaha dan kegiatan 

belajar yang ditempuh, dipandang sebagai indikator penting dalam keseluruhan 

proses pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran pada khususnya. 

Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang telah dicapai siswa dalam kurun 
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waktu proses belajar tertentu yang dapat diketahui dari penilaian hasil belajar 

yang dilaksankan oleh guru. 

 

Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada aspek sikap spiritual dan sikap 

sosial adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4. Tingkatan Penilaian Sikap dan Deskripsinya 

Tingkatan Sikap 
Deskripsi 

Menerima nilai. 
Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan 

perhatian terhadap nilai tersebut. 

Menanggapi nilai. 
Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa 

puas dalam membicarakan nilai tersebut. 

Menghargai nilai. 
Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai 

tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut. 

Menghayati nilai. 
Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari 

sistem nilai dirinya. 

Mengamalkan nilai. 

Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya 

dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan 

bertindak (karakter). 

(Sumber: Olahan Krathwohl dkk.,1964) 

 

Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada kemampuan berpikir adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.5 Kemampuan Berpikir dan Deskripsinya 

Kemampuan Berpikir Deskripsi 

(1) (2) 

Mengingat: 

Mengemukakan kembali 

apa yang sudah dipelajari 

dari guru, buku, sumber 

lainnya sebagaimana 

aslinya, tanpa melakukan 

Perubahan 

Pengetahuan hafalan: ketepatan, kecepatan, 

kebenaran pengetahuan yang diingat dan digu-

nakan ketika menjawab pertanyaan tentang 

fakta, definisi konsep, prosedur, hukum, teori 

dari apa yang sudah dipelajari di kelas tanpa 

diubah/ berubah. 

Memahami: Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipe-
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sudah ada proses 

pengolahan dari bentuk 

aslinya tetapi arti dari 

kata, istilah, tulisan, 

grafik, tabel, gambar, 

foto tidak berubah. 

lajari menjadi sesuatu yang baru seperti meng-

gantikan suatu kata/ istilah dengan kata/ istilah 

lain yang sama maknanya; menulis kembali 

suatu kalimat/ paragraf/ tulisan dengan kalimat/ 

paragraf/tulisan sendiri dengan tanpa mengubah 

artinya informasi aslinya; mengubah bentuk 

komunikasi dari bentuk kalimat ke bentuk grafik 

tabel/visual atau sebaliknya; memberi tafsir 

suatu kalimat/ paragraf/ tulisan/ data sesuai 

kemampuan peserta didik; memperkirakan 

kemungkinan yang terjadi dari suatu informasi 

dalam suatu kalimat/ paragraf/ tulisan/  data. 
 

Menerapkan : 

menggunakan informasi, 

konsep, prosedur, prinsip, 

hukum, teori yang sudah 

dipelajari untuk sesuatu 

yang baru/belum dipelajari. 

Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti 

konsep massa, cahaya, suara, listrik, hukum pe-

nawaran dan permintaan, hukum Boyle, hukum 

Archimedes, membagi/ mengali/ menambah/ 

mengurangi/ menjumlah, menghitung modal dan 

harga, hukum persamaan kuadrat, menentukan 

arah kiblat, menggunakan jangka, menghitung 

jarak tempat di peta, menerapkan prinsip krono-

logi dalam menentukan waktu suatu benda/ 

peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari 

sesuatu yang belum pernah dipelajari 

sebelumnya. 

Menganalisis: 

Menggunakan keterampi-

lan yang telah dipelajari-

nya terhadap suatu infor-

masi yang belum diketa-

huinya dalam mengelom-

pokkan informasi, 

menentukan keterhubung-

an antara satu kelompok/ 

informasi dengan 

kelompok/ informasi 

lainnya, antara fakta 

dengan konsep, antara 

argumentasi dengan 

kesimpulan, benang merah 

pemikiran antara satu 

karya dengan karya 

lainnya 

 

Kemampuan mengelompokkan benda 

berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri- 

cirinya, memberi nama bagi kelompok tersebut, 

menentukan apakah satukelompok sejajar/lebih 

tinggi/lebih luas dari yang lain, menentukan 

mana yang lebih dulu dan mana yang belakang-

an muncul,menentukan mana yang memberikan 

pengaruh dan mana yang menerima pengaruh, 

menemukan keterkaitan antara fakta dengan 

kesimpulan, menentukan konsistensi antara apa 

yang dikemukakan di bagian awal dengan 

bagian berikutnya, menemukan pikiran pokok 

penulis/ pembicara/ narasumber, mene-mukan 

kesamaan dalam alur berpikir antara satu karya 

dengan karya lainnya, dan sebagainya 
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Mengevaluasi : 
menentukan nilai suatu 
benda atau informasi 
berdasarkan suatu kriteria 

Kemampuan menilai apakah informasi yang 

diberikan berguna, apakah suatu informasi/ 

benda menarik/menyenangkan bagi dirinya, 

adakah penyimpangan dari kriteria suatu 

pekerjaan/ keputusan/peraturan, memberikan 

pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih 

berdasarkan kriteria,menilai benar/salah/ 

bagus/jelek dan sebagainya suatu hasil kerja 

berdasarkan kriteria 
 

Mencipta: 

membuat sesuatu yang 

baru dari apa yang sudah 

ada sehingga hasil 

Kemampuan membuat suatu cerita/tulisan dari 

berbagai sumber yang dibacanya, membuat 

suatu benda dari bahan yang tersedia, 

mengembangkan fungsi baru dari suatu benda, 

mengembangkan 
(Sumber: Olahan Anderson, dkk. 2001). 
 

 

Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada dimensi pengetahuan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.6 Dimensi Pengetahuan dan Deskripsinya 

Dimensi 

Pengetahuan 
Deskripsi 

Faktual 

Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama 

benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara 

khusus dengan suatu mata pelajaran. 

Konseptual 

Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, 

keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, 

hukum kausalita, definisi, teori. 

Prosedural 

Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus 

dari suatu  mata  pelajaran  seperti  algoritma,  

teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan 

ketepatan penggunaan suatu prosedur. 

Metakognitif 

Pengetahuan tentang cara mempelajari 

pengetahuan, menentukan pengetahuan yang 

penting dan tidak penting (strategic knowledge), 

pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, 

dan pengetahuan diri (self-knowledge). 
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Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada keterampilan abstrak berupa 

kemampuan belajar adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.7 Kemampuan Belajar dan Deskripsinya 

Kemampuan 
Belajar 

Deskripsi 

(1) (2) 

Mengamati Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca 

suatu tulisan/mendengar suatupenjelasan,catatan yang 

dibuat tentang yang diamati,kesabaran, waktu (on task) 

yang digunakan untuk mengamati 

Menanya Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan 

peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedu-

ral, dan hipotetik). 

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, 

kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikum-

pulkan, dan instrumen/ alat yang digunakan untuk me-

ngumpulkan data. 

Mengasosiasi/ 

Mengolah 

Informasi 

Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan 

kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua 

fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan 

mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, 

mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan 

keterkaitan antar berbagai jenis fakta/konsep/ teori/ 

pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, 

argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan 

hubungan fakta/ konsep/teori dari dua sumber atau lebih 

yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, 

struktur baru, argumentasidan kesimpulan dari 

konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis 

sumber. 

Mengomunikasikan Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai 

menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, 

multi media dan lain-lain. 
(Sumber: Olahan Dyers) 
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Tabel 2.8 Keterampilan Konkret dan Deskripsinya 

Keterampilan Kongkret 
Deskripsi 

Persepsi (perception) Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu 

gerakan. 

Kesiapan (set) Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk 

melakukan suatu gerakan. 

Meniru (guided response) Meniru gerakan secara terbimbing. 

Membiasakan gerakan 

(mechanism) 

Melakukan gerakan mekanistik. 

Mahir (complex or overt 

response) 

Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi. 

Menjadi gerakan alami 

(adaptation) 

Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri 

atas dasar gerakan yang sudah dikuasai 

sebelumnya. 

Menjadi tindakan 

orisinal (origination) 

Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar 

ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya. 

(Sumber: Olahan dari kategori Simpson) 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

penilaian dari pengukuran hasil belajar yang dinyatakan dalam simbol, huruf, 

angka, maupun kalimat yang mendeskripsikan capaian hasil yang diperoleh oleh 

setiap peserta didik setelah mengikuti proses belajar dalam kurun waktu tertentu 

yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

2.7. Proses Tindakan 

 

Penerapan pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 menggunakan modus 

pembelajaran langsung (direct instructional) dan tidak langsung (indirect instruc-

tional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan 

peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang 

dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan 
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aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ Mencoba, menalar, dan 

mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan kete-

rampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran (instructional 

effect). Adapun dampak pembelajaran langsung yang diharapkan tertuang dalam 

KD. 3.5 Memahami makna bacaan sholat dan KD.4.1 Membaca  Qs. Al Fatihah, 

Al Ma‟un dan Al „Alaq dengan tartil dengan indikator peserta didik mampu me-

mahami makna bacaan shalat dengan surat – surat pendek. Kemampuan peserta 

didik memahami makna bacaan shalat dari takbiratul ihram sampai dengan salam 

dengan mengetahui makna ayat dan kandungan surat, ilmu tajwid dan tanda - 

tanda waqaf pada surat – surat pendek yang dibacanya. Surat – surat pendek yang 

dibaca dalam bacaan shalat pada penelitian tindakan ini adalah surat Al Fatihah, 

Al Ma‟un dan Al „Alaq. 

 

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses 

pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring 

(nurturant effect). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan 

nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. KI-1 dan KI-2 dirumuskan 

dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya 

dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4. Adapun 

kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi dasar (KD) 1.2  Menunaikan 

shalat secara tertib sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Alah SWT.  

dengan indikator peserta didik dapat menunjukkan pelaksanaan kewajiban shalat 

lima waktu, shalat dzuha dan shalat-shalat sunah lainnya. kompetensi dasar (KD) 

2.5 Memiliki sikap gemar membaca sebagai implementasi dari pemahaman Q.S. 
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Al Alaq (96): 1-5, dengan indikator peserta dapat menunjukkan kebiasaan 

membaca Al-qur‟an.  

 

2.8. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Ambar Masithoh. 2007. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Sebelas Maret yang berjudul : “Implementasi Metode Dril And Practice Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Stoikiometri Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Cawas 

Semester I Tahun Pelajaran 2006/2007”.  Penelitian ini bertujuan untuk mening-

katkan prestasi belajar siswa pada materi pokok Stoikiometri dengan mengguna-

kan metode pembelajaran Dril and Practice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Penggunaan metode pembelajaran Dril and Practice dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi pokok stoikiometri. 

 

Esti Rohmah Ainiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kali Jaga yang berjudul : “Peranan Orang Tua dalam Menanamkan Peng-

amalan Beribadah sholat pada Anak Usia 4 s/d 6 tahun (studi kasus di Dusun 

Kemiri Margorejo Tempel Sleman Yogyakarta)”. Peneliti menganggap perlu 

diadakan penelitian tentang peranan orang tua dalam menanamkan pengamalan 

ibadah shalat terhadap anak Usia 4 s/d 6 tahun. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah (a) mengetahui peranan orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah 

shalat pada anak, (b) mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan peng 

hambat orang tua dalam menanamkan pengamalan beribadah shalat pada anak 

Usia 4 s/d 6 tahun, (c), mengetahui keberhasilan orang tua dalam menanamkan 

pengamalan beribadah shalat pada anak Usia 4 s/d 6 tahun. Hasil penelitian 
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menunjukkan (1) perananan orang tua dalam menanamkan pengamalan beribadah 

terutama shalat sangat penting dan sudah diterapkan pada anak Usia 4 s/d 6 tahun. 

(2) lingkungan tempat tinggal di Dusun Kemiri dalam bidang keagamaan masih 

sangat kental sehingga orang tua termotivasi untuk menanamkan pengamalan 

beribadah pada anak khususnya shalat. 

 

Arif Wibowo (2011) dengan penelitiannya yang berjudul : “ Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Shalat Siswa Kelas VII MTs. Ar Rahmat Kendal Melalui Modifikasi 

Metode Demonstrasi dan Reading Aloud Tahun Ajaran 2010/2011”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana skenario pembelajaran mata pelajaran 

Fikih materi shalat fardhu di M.Ts. Ar Rahmat Kendal melalui modifikasi metode 

demonstrasi dan reading aloud (2) Apakah melalui modifikasi metode demonstra-

si dan reading aloud dapat meningkatkan kemampuan shalat siswa kelas VII 

M.Ts. Ar Rahmat Kendal tahun ajaran 2010/2011. Dari hasil ini membuktikan 

bahwa hipotesis yang diajukan diterima yang berbunyi bahwa kemampuan shalat 

siswa kelas VII pada bahasan shalat fardhu akan meningkat jika diterapkan 

dengan menggunakan modifikasi metode demonstrasi den reading aloud di M.Ts. 

Ar Rahmat Kendal. 

 

Siti Maimunah.2012. “Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Alqur'an 

Dan Hadist Siswa Dengan Metode Dril And Practice pada Siswa Kelas III Mi 

Islamiyah Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batan”. Studi ini 

dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana penerapan Metode 

Dril and Practice pada pembelajaran membaca Al-qur‟an dan Hadist di Kelas III 
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MI Islamiyah Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang? 2) adakah 

peningkatan kemampuan membaca Al-qur‟an dan Hadist siswa Kelas III MI 

Islamiyah Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang setelah menggu-

nakan metode Dril and Practice?. Hasil penelitian menunjukkan 1) penerapan 

Dril and Practice pada pembelajaran membaca Al-qur‟an dan Hadist di Kelas III 

MI Islamiyah Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan 

dengan menyuruh siswa membaca bersama dan saling menyimak maupun mem-

baca secara individu maupun kelompok dan saling menyimak, begitu juga proses 

pembelajaran juga dilakukan dengan guru membentuk kelompok diskusi serta 

melakukan proses diskusi dan Tanya jawab sehingga siswa lebih aktif untuk mela-

kukan proses pembelajaran. 2) peningkatan kemampuan membaca Al-qur‟an 

siswa kelas III MI Islamiyah Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten 

Batang setelah menggunakan metode Dril and Practice dapat dilihat dari hasil 

kemampuan membaca siswa dimana pada pada pra siklus 23,5% menjadi 35,3% 

pada siklus I meningkat lagi pada siklus II yaitu 70,6% dan pada siklus III sudah 

mencapai 88,2%. Peningkatan juga bisa dilihat dari keaktifan belajar siswa 

dimana pada siklus I 41,2% dan pada siklus II 76,5% dan di siklus III sudah 

mencapai 82,4%. Ini menunjukkan keaktifan belajar sudah melebihi indikator 

keberhasilan yang diinginkan dan hipotesis tindakan terwujud. 

 

Jurnal Pendidikan Universitas Garut. Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan 

Universitas Garut. Vol. 02; No. 01; 2008 ISSN: 1907-932X yang berjudul “ 

Pengaruh Program Kontrol Shalat Wajib Terhadap Motivasi Ibadah Shalat Siswa 

Sehari-Hari (Penelitian Terhadap Santri Putri Pondok Pesantren Darussalam 
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Garut)” oleh Andriani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

program kontrol shalat wajib, untuk mengetahui motivasi ibadah shalat mereka 

sehari-hari, dan untuk mengetahui hubungan antara keduanya . Hasil pengolahan 

data menunjukkan bahwa realitas program kontrol shalat wajib berkategori sangat 

tinggi, dengan hasil perolehan nilai parsial 4,0 dan persentase rata-rata sebesar 

118%. Realitas motivasi ibadah shalat siswa sehari-hari termasuk tinggi dengan 

hasil perolehan nilai parsial 4,1 dan persentase rata-rata sebesar 119,1%. Hubung-

an antara keduanya termasuk kategori sedang dengan nilai indeks koefisien kore-

lasi 0,353. Begitu pula hasil analisis uji signifikansi korelasi menunjukkan bahwa 

ttabel lebih besar dari thitung yaitu 3,01 > 2,05. Adapun besar pengaruh variabel 

X dengan variabel Y sebesar 19% hal ini berarti 81% lagi dipengaruhi oleh faktor 

lain yang turut mempengaruhi motivasi ibadah shalat siswa di Pondok Pesantren 

Darussalam Garut. 

 

Muh. Elyas Prabowo. 2008. Judul “ Hubungan Antara Pengetahuan tentang 

Ibadah Shalat dengan Praktik Ibadah Shalat Pada Siswa Kelas XII SMK 

Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. 

Penelitian ini bertujuan mengungkap ada tidaknya hubungan antara pengetahuan 

tentang ibadah Shalat dengan praktik ibadah shalat. Hasil penelitian menunjukkan 

(1) tingkat pengetahuan tentang  ibadah shalat siswa kelas XII SMK Diponegoro 

Depok Sleman Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik. (2) tingkat praktik ibadah 

shalat siswa kelas XII SMK Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta dapat  dikata-

kan cukup baik. (3) berdasarkan analisis  tentang hubungan antara  Pengetahuan  

tentang ibadah shalat dengan praktik ibadah shalat pada siswa kelas XII SMK 
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Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta dengan menggunakan korelasi produk 

moment  menunjukkan hasil bahwa ada korelasi positif yang sedang antara penge-

tahuan tentang ibadah shalat dengan praktik ibadah shalat pada siswa kelas XII 

SMK Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). 

Penelitian kualitatif yang mendorong para praktisi (pengajar/ guru) menjadi 

reflektif dalam praktek mengajar, dengan tujuan lebih meningkatkan/ memperbai-

ki sistem mengajarnya dan berlanjut pada upaya memahami dampaknya. 

 

Tindakan yang dilakukan, dengan menggunakan metode drill and practice dengan 

tahapan ; perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. melalui pen-

dekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba, 

mengasosiasi/ mengolah informasi dan mengkomunikasikan.  

 

Pada proses dan temuan dilakukan melalui observasi, evaluasi, refleksi sistematis 

dan mendalam. Hasil penelitian tindakan, selanjutnya didokumentasikan secara 

rinci dan cermat. Dalam hal ini proses peningkatan kemampuan siswa memahami 

makna bacaan shalat dengan membaca Al-Qur‟an surat – surat pendek menggu-

nakan drill and practice yang dilakukan oleh guru yang diterapkan pada Kelas IV 

SD Muhammadiyah Metro Pusat semester I tahun ajaran 2015/2016 apabila dalam 



133 

 

beberapa siklus belum tercapai nilai ketuntasan sebesar 75,  maka akan diteruskan 

pada siklus berikutnya hingga mencapai target ketuntasan.  

 

 

 

3.2. Seting Penelitian dan Subyek Tindakan 

3.2.1. Seting Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah Metro Pusat, Jalan KH. A. Dahlan 

No.01 Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Status akreditasi SD Mu-

hammadiyah dengan nilai A (bobot nilai 96) sejak tahun 2006 sampai dengan 

sekarang ini.  

 

Kondisi sekolah cukup baik dan representatif. Disamping lokasinya yang strategis 

berada kurang lebih 0,5 Km dari pusat pemerintahan Kota Metro dan sangat mu-

dah dijangkau dari segala arah, SD Muhammadiyah memiliki fasilitas belajar ya-

ng cukup layak seperti perpustakaan yang representatif dengan ukuran ruangan 12 

x 8 meter, ruang laboratorium komputer, didukung dengan hotspot area, sarana 

ibadah, ruang kelas yang memadai yang sebagian sudah dilengkapi dengan LCD 

proyektor, dan didukung dengan manajemen sekolah yang cukup baik. 

 

Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dilihat dari latar belakang 

pendidikan adalah S1 yang sesuai dengan bidang yang diampunya. Guru Pendidi-

kan Agama Islam dan Budi Pekerti, bertanggungjawab terhadap proses internali-

sasi nilai-nilai islam selain pada peserta didik juga kepada seluruh warga sekolah.  
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3.2.2. Subyek Tindakan 

 

Subyek tindakan penerapan drill and practice adalah siswa kelas IV.Ilyas, AS 

berjumlah 32 siswa dan IV.Daud, AS berjumlah 32 siswa SD Muhammadiyah 

Metro Pusat semester ganjil 2015/ 2016. 

 

3.3. Rancangan Intervensi Tindakan 

 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain atau rancangan penelitian 

tindakan model Kemmis dan Mc. Taggart yang mencakup empat langkah yaitu ;  

1. Perencanaan (planning); dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 

dilakukan.  

2. Malaksanakan tindakan (action);  merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas. 

3. Melaksanakan pengamatan (observing) dan refleksi (reflection) ; dalam 

pengamatan ini tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan, karena 

seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi, 

keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. 

4. Mengadakan refleksi atau analisis (reflection); merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat 

tepat dilakukan ketika peneliti atau guru atau teman sejawat untuk mendiskusi-

kan implementasi rancangan tindakan. 
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Keempat langkah ini dilakukan secara berurutan dan diidentifikasi menjadi 

sebuah siklus. Tahapan-tahapan ini dilakukan dalam satu siklus, kemudian 

dilanjutkan disiklus berikutnya dengan tahapan yang sama setelah dilakukan 

refleksi disiklus pertama (Ameliasari T. Kesuma (2013:33). Sesudah satu siklus 

selesai diimplementasikan, khususnya sesudah adanya refleksi kemudian diikuti 

adanya perencanaan ulang (replanning) atau revisi terhadap implementasi siklus 

sebelumnya. Perencanaan ulang tersebut dilaksanakan dalam bentuk siklus 

tersendiri.  Adapun siklus PTK Kemmis & Taggart yang dalam alur penelitianya 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis & Taggart 

 

Perencanaan 

 Refleksi SIKLUS I Pelaksanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

Refleksi SIKLUS II

canaan 

 Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Dst. 
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Sebagai acuan peningkatan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat 

dengan membaca Al-Qur‟an surat – surat pendek pada siklus pertama digunakan 

nilai uji KD 3.5. memahami makna bacaan shalat dan nilai praktik KD. 4.1 

membaca Al Qur‟an pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/ 2016.  

 

Desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dilakukan dalam 

tiga tahapan utama yang meliputi membuat perencanaan, pelaksanaan dan evalua-

si dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 

 

1) Perencanaan Pembelajaran 

 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelak-

sanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembe-

lajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan 

media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pem-

belajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan. 

 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 
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2) memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaatdan 

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 

contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional; 

3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; dan 

5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan metode pembelajaran ; latihan dan praktik, media 

pembelajaran ; silde LCD proyektor,, dan sumber belajar yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan 

tematik dan/atau scientific. 

c. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun 

tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 

tugas individual maupun kelompok; dan 



138 

 

4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

 

3) Penilaian 

 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik 

(authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar 

secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan 

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu 

menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring 

(nurturant effect) dari pembelajaran. 

 

Dalam penelitian ini, penilaian yang dilakukan adalah penilaian proses dan 

outcome yang dilaksanakan melalui cara : penilaian unjuk kerja (performance), 

penilaian sikap, penilaian tertulis (paper and pencil test), dan penilaian diri. 

a. Penilaian Unjuk Kerja ; penilaian unjuk kerja  merupakan penilaian yang 

dilakukan dengan mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: 

Praktik salat, baca al-Qu‟ran. 

b. Penilaian Tertulis ; penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes 

Tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada 

peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta didik tidak 

selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga dalam 
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bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan lain 

sebagainya. 

c. Penilaian Projek ; penilaian projek merupakan kegiatan penilaian terhadap 

suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas 

tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. 

d. Penilaian Diri (Self Assessment) ; penilaian diri adalah suatu teknik penilaian 

di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan 

status,  proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Teknik penilaian diri dapat 

digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

Observasi aktivitas siswa dan guru dilaksanakan pada saat pembelajaran sedang 

berlangsung oleh satu orang guru. Hasil observasi kemudian dianalisis dan 

direfleksikan untuk mengetahui kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang 

direkomendasikan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. 
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Secara grafis alur pemikiran peneliti dapat digambarkan dalam diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Kerangka pikir penelitian 
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Adapun aktivitas dalam setiap siklus peneliti sajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.1. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi pada setiap kelas. 

Tindakan Uraian 
Perencanaan  Menyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

 Menyiapan media dan sumber belajar,  
 Menyiapkan perangkat penilaian pembelajaran 
 Merancang Skenario pembelajaran 

Pelaksanaan  Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran; 

 Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual  
 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai; dan 
 Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 
 Membentuk kelompok yang beranggotakan 4 siswa. 
 Kelompok siswa memperhatikan materi dan petunjuk praktik 

shalat dan baca al-Qur‟an yang sama 
 Guru memberikan kesempatan pada kelompok siswa 

menanyakan materi dan petunjuk praktik shalat dan baca al-
Qur‟an. 

 Kelompok siswa mencoba/mempraktekkan shalat dan baca al-
Qur‟an. 

 Siswa membuat kesimpulan tentang latihan dan praktik shalat 
dan baca al-Qur‟an. 

 Siswa diberikan tugas tentang keterlaksanaan shalat dan baca 
al-Qura‟an selama di rumah.(sebagai dampak pengiring). 

 Siswa mengikuti uji KD diakhir siklus tentang KD yang 
dipelajari. 

 Guru melakukan umpan balik 
Observasi  Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan lembar 

observasi. 
 Mengamati aktivitas guru dalam pembelajaran dengan lembar 

observasi. 
Refleksi  Menganalisis aktivitas siswa dalam pembelajaran 

 Menganalisis aktivitas guru dalam pembelajaran. 
 Menganalisis hasil belajar siswa. 
 Mengidentifikasi temuan-temuan yang menjadi kendala dalam 

pembelajaran dengan drill and practice 
 Mengevaluasi hasil observasi, kegiatan pembelajaran dan hasil 

belajar siswa. 
 Menyusun rencana tindakan siklus berikutnya untuk mengatasi 

kendala yang ditemukan paa siklus sebelumnya dan 
memperbaiki kelemahannya. 
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3.4. Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

3.4.1. Lama Tindakan 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan sejak bulan Oktober sampai 

dengan November 2015. Dengan scedule kegiatan penelitian terlampir. 

 

3.4.2. Indikator Keberhasilan 

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Rancangan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk peningkatan 

kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat – surat 

pendek. Penilaian rancangan pembelajaran dalam upaya peningkatan 

kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat - surat 

pendek menggunakan format alat penilaian kemampuan guru. Tindakkan 

dinyatakan berhasil jika terdapat peningkatan skor  pada setiap siklus. Siklus 

dihentikan jika nilai RPP sudah mencapai skor baik (3,1 < B ≤ 4) atau sudah 

mencapai titik jenuh.  

2. Pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan siswa memahami 

makna bacaan shalat dengan surat - surat pendek dengan pendekatan saintifik 

dinyatakan berhasil jika ada peningkatan aktivitas pada setiap siklus. Siklus 

dihentikan jika aktivitas belajar siswa mencapai ≥75% dalam kategori aktif 

dan sudah mencapai atau titik jenuh. 

Mulyasa mengatakan Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas  dari 

segi proses apabila seluruh siswa atau setidak – tidaknya sebagian besar (75%) 

peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik , mental maupun sosial dalam 
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proses pembelajaran disamping itu menunjukkan kegairahan belajar yang 

tinggi, semangat yang besar dan rasa percaya pada diri sendiri.  sedangkan 

dari segi hasil dikatakan berhasil dan berkualitas apabila terjadi perubahan 

perilaku yang positif pada siswa atau setidaknya sebagian besar (75%). 

3. Pola evaluasi tindakan dinyatakan berhasil jika terdapat peningkatan skor  

daya pembeda, tingkat kesukaran, validitas dan reliabilitas pada setiap siklus. 

Siklus dihentikan jika daya pembeda sudah mencapai ≥0,20 (cukup), tingkat 

kesukaran mencapai 0,31 - 0,70 (soal sedang), validitas mencapai 0,40 - 0,60 

(cukup) dan reliabilitas soal mencapai ≥0,70 atau mencapai titik jenuh. 

4. Peningkatan hasil belajar siswa dinyatakan berhasil jika ada jumlah 

peningkatan siswa yang mencapai KKM mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti  pada kemampuan siswa memahami makna bacaan 

shalat dengan surat - surat pendek  menggunakan metode Drill and Practice 

sebesar ≥75%  atau sudah mencapai titik jenuh ( siklus terakhir mendekati 

atau sama dengan siklus sebelumnya). 

 

3.5. Definisi Konseptual dan Operasional 

 

3.5.1. Definisi Konseptual 

 

1. Rancangan Pembelajaran  

Rancangan pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komuni-

kasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan. Secara 

efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal 

dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan meranca-

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
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ng “perlakuan” berbasis-media untuk membantu terjadinya transisi.  

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi siswa dengan 

guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan kelas dengan menggunakan 

pendekatan saintifik melalui metode latihan dan praktik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

3. Penilaian (Assessment) Pembelajaran 

Penilaian adalah kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan 

kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Hasil pengukuran dimaksud adalah 

kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu 

menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

Penilaian yang dilakukan adalah penilaian proses dan outcome yang dilaksa-

nakan melalui berbagai cara, seperti penilaian unjuk kerja (performance), 

penilaian sikap, penilaian tertulis (paper and pencil test), penilaian proyek,dan 

penilaian diri. 

 

 

4. Peningkatan Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang belajar, 

bukan saja perubahan yang mengenai pengetahuan, tetapi juga kemampuan 

untuk membentuk kecakapan dalam bersikap. Perubahan tersebut diatas 

mengandung pengertian yang luas yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 



145 

 

psikomotor. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah 

proses pembelajaran dalam waktu tertentu yang diukur dengan menggunakan 

alat evaluasi tertentu. Peningkatan hasil belajar merupakan perubahan yang 

terjadi pada diri individu yang belajar kearah yang lebih baik yang mencakup 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

3.5.2. Definisi Operasional 

 

1. Rancangan pembelajaran 

Rancangan pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi 

komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan  

secara efektif antara guru dan peserta didik. Komponen utama dari desain 

pembelajaran meliputi : 

1) Pembelajar (pihak yang menjadi fokus) yang perlu diketahui meliputi; 

karakteristik mereka, kemampuan awal dan pra syarat. 

2) Tujuan Pembelajaran (umum dan khusus) Adalah penjabaran kompetensi 

yang akan dikuasai oleh pembelajar. 

3) Analisis Pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi 

yang akan dipelajari 

4) Strategi Pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun satu 

tahun atau mikro dalam kurun satu kegiatan belajar mengajar. 

5)  Bahan Ajar, adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar 

6)  Penilaian Belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang 

sudah dikuasai atau belum. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
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Rancangan pembelajaran pada peneltian tindakan ini mengkolaborasikan 

rancangan model ASSURE dengan pendekatan saintifik berbasis pelatihan 

yang komponen – komponennya dapat penulis turunkan sebagai berikut ; 

1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

2) Pemilihan Kompetensi 

3) Perumusan Indikator 

4) Pemilihan Materi pembelajaran 

5) Pemilihan Sumber pembelajaran 

6) Kegiatan Pemmbelajaran 

7) Pemilihan Media belajar 

8) Penilaian hasil pembelajaran. 

 

Penilaian dilakukan dengan cara memberikan nilai skala 1 – 5 pada tiap-tiap 

komponen. Selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi rancangan pembelajaran, 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Dalam proses pembelajaran 

terjadi interaksi antara guru, siswa dan sumber belajar pada lingkungan 

belajar. Artinya dalam proses pembelajaran muncul aktivitas-aktivitas guru 

dan siswa yang akan dievaluasi. Aktivitas guru dievaluasi dengan 

menggunakan observasi dengan instrumen format pengamatan praktik 

pelaksanaan pembelajaran dengan komponen-komponennya sebagai berikut :  
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Kegiatan Pendahuluan, mencakup ; 

1) Apersepsi dan motivasi 

2) Penyampaian kompetensi,  rencana kegiatan dan penilaian 

 

Kegiatan inti, mencakup ; 

1) Penguasaan materi pembelajaran 

2) Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik 

3) Penerapan pendekatan saintifik 

4) Pemanfaatan media/ sumber belajar dalam pembelajaran 

5) Pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran 

6) Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran 

7) Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran 

 

Kegiatan Penutup, mencakup ; kegiatan yang dilakukan untuk menutup 

pembelajaran. 

 

Penilaian dilakukan dengan cara memberikan nilai skala 1 – 4 pada tiap-tiap 

komponen Pelaksanaan Pembelajaran. Selanjutnya dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

Aktivitas siswa dievaluasi menggunakan observasi pada komponen-komponen 

yang mencakup ; mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba, 

mengasosiasi/ Mengolah Informasi dan mengomunikasikan. 
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Penskoran dihitung dengan rumus berikut : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

3. Penilaian (Assessment) Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran adalah sistem yang digunakan guru untuk menafsirkan 

data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. 

Untuk melakukan aktivitas siswa digunakan lembar observasi yang diisi oleh 

peneliti dan observer pada setiap proses pembelajaran berlangsung. Untuk 

mengevalusi hasil belajar siswa dilakukan tes disetiap akhir siklus. 

 

4. Peningkatan Hasil Belajar 

Peningkatan hasil belajar kompetensi memahami makna bacaan sholat dan 

membaca Al-Qur‟an adalah peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada KD. 3.5. 

memahami makna bacaan sholat dan KD 4.1. membaca al qur‟an.  

 

Untuk mendapatkan data hasil belajar siswa pada KD. 3.5. memahami makna 

bacaan sholat dan KD 4.1. membaca al qur‟an, akan digunakan tes disetiap 

akhir siklus.  

  

Untuk mengevaluasi kompetensi dasar (KD) 1.2. Menunaikan shalat secara 

tertib sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah SWT., dan 2.5 

Memiliki sikap gemar (secara khusus membaca al-qur’an) sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. Al „Alaq (96): 1-5, adalah analisa data 
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pada buku penghubung siswa. Adapun tingkat penguasaan kompetensi 

tersebut akan dihitung dengan menggunakan rumus :  

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Data diperoleh langsung dari lokasi penelitian, khususnya pada proses pelaksana-

an tindakan kelas, sedang untuk mendapatkan data peneliti menggunakan bebe-

rapa teknik pengumpulan data untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Teknik 

pengumpulan data yang yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

 

1. Tes 

 

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukurn, yaitu alat untuk 

mengumpulkan informasi  karakteristik suatu obyek. Djemari dalam Eko Putro 

Widoyoko (2009:45) menyatakan abahwa tes merupakan salah satu cara untuk 

menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung yaitu 

melalui respon seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan. 

 

Metode test ini peneliti gunakan untuk mengukur hasil belajar yang telah dicapai 

peserta didik untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa  mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada KD. 3.5. memahami makna 

bacaan sholat dan indikator KD 4.1. membaca al qur‟an yaitu memahami arti 

perkata dan makna yang terkandung dalam surat/ ayat yang dibacanya. Tes 
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berbentuk poin-poin pertanyaan yang  diberikan kepada peserta didik secara 

individu dan dilakukan setiap siklus dalam penelitian. 

 

2. Unjuk Kerja 

 

Penilaian unjuk kerja  merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati  

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini peneliti digunakan 

untuk menilai ketercapaian KD 4.1. membaca al qur‟an dan KD 1.2 menunaikan 

shalat secara tertib sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah SWT., KD 

2.5 memiliki sikap gemar membaca al qur‟an. 

 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada 

subyek penelitian, namun melalui dokumen. Untuk melengkapi data yang akan 

diperlukan melalui observasi yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. 

Sumber dokumentasi pada dasarnya merupakan segala bentuk sumber informasi 

yang berhubungan dengan dokumen, baik resmi maupun tidak resmi seperti untuk 

mengetahui data nama, foto selama pembelajaran dengan menggunakan drill and 

practice. 

 

4. Observasi 

 

Mustaqim (2009:21) menyatakan bahawa observasi adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu 

kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan. 

Lebih lanjut M. Ngalim Purwanto (1990:149) menyatakan bahwa observasi 
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adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dan melihat atau mengamati individu atau 

kelompok secara langsung. 

 

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan 

guru selama proses pembelajaran serta aktivitas siswa dalam menunaikan shalat 

secara tertib sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah SWT., dan sikap 

gemar membaca al-qur‟an yang dilakukan baik dalam siklus I maupun siklus II 

dan selanjutnya sampai selesainya penelitian tindakan kelas yang direncanakan. 

Dalam observasi cara pengumpulan datanya terjun langsung ke lapangan terhadap 

obyek yang diteliti.  

 

5. Wawancara 

 

Wawancara ini digunakan untuk mengetahui tentang hambatan yang ditemui guru 

dalam implementasi Pendekatan Saintifik dalam Kurikulum 2013, metode melalui 

latihan dan praktik beserta upaya guru untuk mengatasi hambatan tersebut.  

 

3.7. Kisi – Kisi,  Instrumen , dan Kalibrasi Instrumen penelitian 

3.7.1. Kisi – Kisi Instrumen  

 

Kisi-kisi (test blue-print atau table of specification) merupakan deskripsi kompe-

tensi dan materi yang akan diujikan. Kisi-kisi atau biasa juga disebut sebagai tabel 

spesifikasi tes merupakan tabel matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan 

dibuat. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan 

sebagai petunjuk dalam menulis soal.  
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Kisi-kisi instrumen penilaian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Rancangan Pembelajaran.  

Kisi-kisi penilaian rancangan pembelajaran adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi penilaian rancangan pembelajaran 

No Aspek 
Jumlah 

Pertanyaan 

1 Identitas Mata Pelajaran 1 

2 Pemilihan Kompetensi 2 

3 Perumusan Indikator 3 

4 Pemilihan Materi Pembelajaran 3 

5 Pemilihan Sumber Belajar 4 

6 Kegiatan Pembelajaran 5 

7 Penilaian 5 

8 Pemilihan Media Belajar 4 

9 Pemilihan Bahan Pembelajaran 2 

10 Pemilihan Sumber Pembelajaran 4 

Jumlah 33 

 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

Analisis aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 Analisis aktivitas guru pelaksanaan pembelajaran 

No Aspek 
Jumlah 

Pertanyaan 

  Pendahuluan 
 

1 Apersepsi dan Motivasi 4 

2 
Penyampaian kompetensi, rencana kegiatan dan 

Penilaian 

3 

 
Kegiatan Inti  

3 Penguasaan materi pembelajaran 3 

4 Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. 9 

5 Penerapan Pendekatan Saintifik 5 

6 
Pemanfaatan media/sumber belajar dalam 

pembelajaran. 

5 

8 Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. 4 

9 Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran. 

2 

 
Kegiatan Penutup  

10 Penutup pembelajaran 6 

Jumlah 44 
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Aktivitas siswa dievaluasi menggunakan observasi dengan kisi-kisi penilaian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Analisis Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

No Aspek Skor 

1 Mengamati 4 

2 Menanya 4 

3 Mengumpulkan informasi/ Mencoba 4 

4 Mengasosiasi/ Mengolah informasi 4 

5 Mengkomunikasikan 4 

Jumlah 20 

 

3. Penilaian (Assessment)  

Dalam menafsirkan data hasil pengukuran validasi, reliabilitas, daya pembeda 

dan tingkat kesukaran instrumen yang digunakan dalam evaluasi mengguna-

kan program microsoft office excel. Sebelum instrumen tersebut digunakan, 

soal diuji cobakan dan dianalisis. 

4. Peningkatan Hasil Belajar 

Tabel 3.6 Kisi-kisi penilaian KD. 3.5. memahami makna bacaan sholat dengan 

surat – surat pendek. 

No Komponen Butir 

Soal 1 Makna bacaan Takbiratul Ihram 1 

2 Makna bacaan do‟a iftitah 2 

3 Makna bacaan Ta‟awwudz 1 

4 1. Makna bacaan Al Fatihah lalu membaca salah satu Surat dari 

Al-qur'an
*)

 

 

15 

5 Makna bacaan dalam ruku‟ 1 

6 Makna bacaan bangkit dari ruku‟ 1 

7 Makna bacaan I‟tidal 1 

8 Makna bacaan dalam sujud  1 

9 Makna bacaan duduk diantara dua sujud 1 

10 Makna bacaan Tasyahud 1 

11 Makna bacaan sholawat kepada nabi 1 

12 Makna bacaan do‟a setelah tasyahud awal 1 

13 Makna bacaan do‟a setelah tasyahud akhir 2 

14 Makna bacaan salam 1 
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Catatan : *)  Surah yang dibaca dalam penelitian ini adalah Qs. Al Fatihah, Al 

Ma‟un dan Al „Alaq yang terbagi dalam 3 siklus. 

 

Tabel 3.7 Kisi-kisi soal penilaian kemampuan membaca al qur‟an 

No Al Qur’an Jumlah Soal 

1 Qs. Al Fatihah 5 

2 Qs. Al Ma‟un 5 

3 Qs. Al Alaq 5 

 

Aspek yang dinilai : 

No Aspek Penilaian Jumlah 

1 Mengetahui makna ayat atau kandungan surat 2 

2 Mengetahui kaidah ilmu Tajwid 2 

3 Mengetahui tanda – tanda waqaf 1 

 

Dalam penelitian ini, surat – surat al qur‟an yang menjadi obyek pembelajaran 

adalah surat al fatihah, Al Ma‟un dan Al Alaq yang terbagi menjadi tiga 

siklus. Penilaian peningkatan hasil belajar KD. 3.5 memahami makna bacaan 

sholat dan membaca Al Qur‟an dilakukan melalui tes tertulis dengan 

memberikan nilai skala 0 – 20 pada setiap item soal. Selanjutnya dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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Tabel 3.8 Kisi-kisi penilaian gerakan dan makna bacaan sholat 

No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1) Berdiri Menghadap Qiblat 
    

2) Takbiratul Ihram 
2.1 Mengangkat kedua belah tangan sejurus bahu, 

serta mensejajarkan ibu  jari pada daun telinga 
2.2 Meletakkan tangan kanan pada punggung 

telapak tangan kiri di dada. 
2.3 Bacaan takbiratul Ihram 
2.4 Makna bacaan takbiratul Ihram 
2.5 Bacaan do‟a Iftitah 
2.6 Makna bacaan do‟a Iftitah 
2.7 Bacaan ta‟awwudz 
2.8 Makna bacaan ta‟awwudz 

  
   

3) Ruku' 
3.1 Mengangkat kedua belah tangan seperti dalam 

takbir permulaan, untuk melakukan ruku‟ 
dengan bertakbir. 

3.2 Saat ruku‟,  punggung sejajar dengan leher, dan 
kedua tangan memegang lutut dengan dua buah 
tangan 

3.3 Bacaan bangkit dari ruku‟ 
3.4 Makna bacaan bangkit dari ruku‟ 

    

4) I’tidal 
4.1 Bangun dari ruku‟, mengangkat kedua belah 

tangan seperti dalam takbirotul Ihram 
4.2 Bacaan i‟tidal 
4.3 Makna bacaan i‟tidal 

    

5) Sujud 
5.1 Bertakbir untuk sujud dengan meletakkan kedua 

lutut dan jari kaki di atas tanah, lalu kedua 
tangan, kemudian dahi dan hidung. Dengan 
menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat 
serta merenggangkan tangan dari lambung 
dengan mengangkat kedua siku 

5.2 Bacaan dalam sujud 
5.3 Makna bacaan dalam sujud 
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No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

6) Duduk Iftirasy  
6.1 Duduk diantara dua sujud 
6.2 Bacaan duduk diantara dua sujud 
6.3 Makna bacaan duduk diantara dua sujud 
6.4 Bacaan shalawat kepada nabi 
6.5 Makna bacaan shalawat kepada nabi 
6.6 Bacaan/ do‟a – do‟a setelah tasyahhud awal 
6.7 Makna bacaan/ do‟a – do‟a setelah tasyahhud 

awal 

    

7) Duduk Tawaruq  
7.1 Duduk Tahiyatul Akhir 
7.2 Bacaan/ do‟a – do‟a setelah tasyahhud akhir 
7.3 Makna bacaan/ do‟a – do‟a setelah tasyahhud 

akhir 
7.4 Bacaan salam 
7.5 Makna bacaan salam 

    

Jumlah 
    

 
 

Penilaian dilakukan melalui observasi dengan cara memberikan nilai skala 1–

4 pada tiap-tiap komponen. Selanjutnya dihitung dengan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

Tabel 3.9 Kisi-kisi penilaian kemampuan membaca al-Qur‟an (KD 4.1. 

membaca al qur‟an).  

No Komponen Skor 

1 Kelancaran membaca (fashohah) 20 

2 Kebenaran membaca (Tajwid) 20 

3 Nada Irama (Estetika) 20 

Jumlah 60 
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Klasifikasi penilaian rentang 0 – 100 dan konversi pada skala 1 – 4 adalah 

sebagai berikut : 

Peringkat 
Rentang Nilai 

1 – 4 0 – 100 

Sangat Baik ( SB) 3,51 < SB ≤ 4,00 87,75 < SB ≤ 100 

Baik (B) 2,51 < SB ≤ 3,50 62,75 < B ≤ 87,50 

Cukup (C) 1,51 < SB ≤ 2,50 37,75 < C ≤ 62,50 

Kurang (K)      1 < SB ≤ 1,50    ≤ 37,50 

Keterangan Skala Nilai: 

Sangat baik  : Pengucapan hurufnya tepat, panjang dan pendeknya benar, 

dan membaca lancar. 

Baik  : Pengucapan hurufnya kurang sempurna, panjang dan 

pendeknya benar,  membaca lancar. 

Cukup  : Pengucapan hurufnya kurang sempurna, panjang pendek 

bacaannya benar, membaca lancar sebagian. 

Kurang  : Pengucapan hurufnya kurang sempurna, panjang pendeknya 

kurang sempurna, membaca tersendat-sendat. 

 

3.7.2. Instrumen Penelitian 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka dibutuhkan alat atau instrumen yang 

baik. Agar instrumen yang digunakan dalam evaluasi dapat mengukur dengan 

benar, maka sebelum digunakan diuji coba terlebih dahulu kemudian dianalisis 

dan dipilih instrumen yang memenuhi syarat. 
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1) Rancangan Pembelajaran 

Data tentang rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

dengan metode latihan dan praktik menggunakan format lembar penilaian 

penelaahan. 

 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Data tentang pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan metode 

pembelajaran melalui latihan dan praktik menggunakan format lembar 

observasi praktik pelaksanaan pembelajaran untuk mengukur aktivitas guru 

dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

 

3) Assesmen 

Assesmen dengan penerapan motode pembelajaran melalui latihan dan 

praktik ditetapkan dengan menentukan nilai validitas, reliabilitas, daya beda 

dan tingkat kesukaran butir soal dengan menggunakan rumus dan bantuan 

microsoft office Excel. 

 

4) Peningkatan Hasil Belajar 

Data peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode pembelajaran  

melalui latihan dan praktik diperoleh dengan menggunakan tes tertulis untuk 

aspek pengetahuan siswa dalam memahami makna bacaan shalat dan arti 

perkata dan makna atau kandungan surah/ ayat yang dibacanya, observasi 

praktek shalat dan membaca al Qur‟an pada aspek keterampilan. 
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3.7.3. Kalibrasi Instrumen Penilaian 

 

Ketepatan hasil pengujian dalam penelitian sangat tergantung dari instrumen 

penelitiannya, sedangkan analisis statistika yang digunakan tergantung dari skala 

pengukuran data yang digunakan. Instrumen penelitian harus memenuhi 

persyaratan validitas dan reliabilitas. Instrumen yang valid (sahih) berarti 

instrumen tersebut mampu mengukur mengenai apa yang akan diukur. Sedangkan 

instrumen yang memenuhi persyaratan reliabilitas (handal), artinya instrumen 

tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten walaupun instrumen tersebut 

digunakan untuk mengukur berkali-kali. 

 

3.7.3.1. Tingkat kesukaran soal 

 

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut 

tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukan 

sukar atau mudahnya sesuatu soal. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir 

soal digunakan rumus :  

𝑇𝑘 =
𝑀𝑒𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎𝑝 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 

 

Safari (2005: 24) mengklasifikasikan Indeks kesukaran sebagai berikut : 

0,00 – 0,30  Soal sukar 

0,31 – 0,70 Soal sedang 

0,71 – 1,00 Soal mudah 

 

3.7.3.2. Daya pembeda 
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Suharsimi Arikunto (1999 : 211) menyatakan bahwa daya pembeda soal adalah 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan 

tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Suharsimi Arikunto (1999 : 

213) daya pembeda butir soal dihitung dengan menggunakan persamaan :  

𝐷𝑃 =
𝑋 − 𝑌

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

DP  = Indeks daya pembeda,  

𝑋  = Rata-rata skor kelompok atas 

𝑌  = Rata-rata skor kelompok bawah 

 

Kiteria indeks daya pembeda sebagai berikut : 

0,00 – 0,19  Jelek (Soal diperbaiki) 

0,20 – 0,39  Cukup (Soal cukup/ diterima) 

0,40 – 0,69  Baik (Soal baik/ diterima) 

0,70 – 1,00  Baik sekali (Soal baik sekali/ diterima) 

Negatif  Tidak baik, harus dibuang. 

 

3.7.3.3. Validitas 

 

Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak 

diukur. Untuk mengetahui validitas soal apakah hasilnya sesuai dengan kriterium, 

dalam artian memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium  akan 

digunakan excel dengan fungsi =CORREL(Array1,Array2). Nilai korelasi hitung 

(r hitung) akan dikonfirmasikan dengan r tabel dengan n=32 dan taraf signifikansi  

α=5% (0,339). Jika   r hitung > r tabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya.  
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Interpretasi koefisiean korelasi (rxy) untuk uji validitas (Arikunto, 2012:89): 

Antara 0,80 sampai dengan 1,00 : Sangat Tinggi 

Antara 0,60 sampai dengan 0,80 :  Tinggi 

Antara 0,40 sampai dengan 0,60 :  Cukup 

Antara 0,20 sampai dengan 0,40 :  Rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,20 :  Sangat Rendah 

 

3.7.3.4. Reliabilitas 

 

Arief Furchan (1982:295) menyatakan bahwa reliabilitas suatu alat pengukur 

adalah derajat keajegan alat tersebut dalam mengukur apa saja yang diukurnya. 

Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui tingkat 

ketepatan (precision) dan keajegan (consistency) skor tes. Eko Putro (2012:152) 

menggunakan rumus alpha untuk menentukan reliabilitas tes bentuk uraian 

sebagai berikut : 

𝑅11 =  
𝑘

𝑘 − 1
   1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2   

 

𝜎2 =
𝛴𝑋2 −  

(𝛴𝑋)2

𝑁
𝑁

 

n  =  banyaknya soal tes 

R11      =  reliabilitas instrumen 

∑𝜎𝑖
2  =  jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2  =  varian total 

X  = Skor total 
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Untuk mengetahui instrumen tersebut reliabel atau tidak dengan cara mengkonsul-

tasikan dengan harga kritik atau standart reliabilitas. Kaplan dalam Eko Putro 

(2012:155) menetapkan standart sebuah instrumen dikatakan reliabel jika 

mempunyai nilai koefisien Alpha sekurang kurangnya 0,7. 

 

3.8. Teknik Analisa Data 

 

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis data. 

 

1) Analisa Rancangan Pembelajaran 

Rancangan pembelajaran diukur  dengan lembar kerja penelaahan. Penilaian 

dilakukan dengan cara memberikan nilai skala 1 – 5 pada tiap-tiap komponen. 

Selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

Adapun interpretasi kualitas RPP adalah sebagai berikut : 

Peringkat Nilai 

Sangat Baik ( SB) 4,1< SB ≤ 5 

Baik (B) 3,1 < B ≤ 4 

Cukup (C) 2,1 < C ≤ 3 

Kurang (K) 1,1 < C ≤ 2 

Sangat Kurang (SK) ≤ 1 

 

 

2) Analisa Aktivitas Siswa 

 

Yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran  dianalisis sevara kualitatif 

deskriptif, yaitu berupa persentase  dan tabel statistik sederhana. Penilaian 

dilakukan dengan cara memberikan nilai skala 1 – 4 pada tiap-tiap komponen 
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pendekatan saintifik. Siswa dikatakan aktif jika melakukan enam indikator 

aktif dengan perolehan skor skor 20 atau 75% dari total aktivitas. Selanjutnya 

Untuk menentukan persentase  aktivitas siswa dalam pembelajaran akan 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

3) Analisa Aktivitas Guru 

 

Langkah Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran dengan cara 

memberikan skor dengan skala  0 – 4 pada tiap-tiap komponen. Selanjutnya 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑢𝑟𝑢 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

Dengan menggunakan acuan kurva normal nilai tengah skala tersebut adalah 

2,5. Rata – rata skor minimal 2,5 memberikan arti bahwa lebih dari 50% guru 

dapat melakukan aktivitas dengan skor minimal 3 dan skor maksimal 4. Skor 

2,5 nilai jika dikonversikan ke dalam skala 100 setara dengan nilai 62,5 yang 

berarti guru dapat melakukan aktivitas di atas rata – rata. 

 

4) Analisa Assesmen Pembelajaran 

 

Assesmen pembelajaran dihitung dengan menggunakan rumus dan microsoft 

office excel untuk menghitung tingkat validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran butir soal. 
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5) Analisa Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 

Data peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode pembelajaran  

melalui latihan dan praktik diperoleh dengan menggunakan tes tertulis untuk 

aspek pengetahuan siswa dalam memahami makna bacaan shalat dan arti 

perkata dan makna atau kandungan surah/ ayat yang dibacanya. Hasil test 

tersebut dianalisis untuk mengetahui nilai tertinggi, terendah, rerata, dan 

prosentase siswa yang tuntas belajar dengan KKM 75. Penilaian dilakukan 

dengan cara memberikan nilai skala 0 – 20 pada tiap-tiap komponen. 

Selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100% 

 

Peningkatan prestasi terjadi jika persentase siswa yang tuntas pada akhir siklus 

bertambah. Tolak ukur penilaian yang digunakan menggunakan tolak ukur 

penilaian yang dimodifikasi sebagai berikut : 

85% - 100%  (Sangat baik) 

69% - 84% (Baik) 

54% - 68% (Cukup) 

37% - 53% (Kurang) 

0% - 35% (Gagal) 
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 BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan  

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran deng-

an menggunakan metode latihan dan praktik dapat memperbaiki dan meningkat-

kan kualitas proses dan hasil pembelajaran pada kompetensi dasar memahami 

makna bacaan sholat dengan membaca Al - qur’an  surat – surat pendek siswa 

kelas 4 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian 

sebagai berikut : 

1. Rancangan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk peningkatan ke-

mampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat – surat pendek 

di rancang dengan  memadukan model ASSURE dengan metode latihan dan 

praktik dengan mensubtitusikan pendekatan saintifik dalam proses kegiatan 

belajar. 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk peningka-

tan kemampuan siswa memahami makna bacaan shalat dengan surat – surat 

pendek meliputi kegiatan mengamati slide, bacaan shalat dan maknanya, sis-

wa menanya cara melafadzkan bacaan shalat dengan surat – surat pendek dan 

makna/ artinya, siswa mengeksplorasi dengan latihan dan praktik secara 

berulang - ulang, siswa mengasosiasikan hasil latihan dan praktik makna baca-

an shalat dengan baca Al qur’an surat – surat pendek dan siswa mengkomuni-

kasikan hasil latihan dan praktik. Sehingga untuk mencip-takan pembelajaran 
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dengan suasana belajar yang dapat melibatkan siswa,  sehingga siswa menjadi 

aktif, guru perlu mengembangkan pembelajaran saintifik berbasis pelatihan. 

3. Asesmen akhir pembelajaran saintifik berbasis pelatihan untuk peningkatan 

kemampuan siswa memahami makna bacaan sholat dengan bacaan Al - qur’an 

surat – surat pendek, dengan memperhatikan nilai validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya pembeda. Nilai validitas pada siklus 3 sebesar 0,69 

(tinggi), nilai reliabilitas sebesar 0,97 yang menunjukkan bahwa tingkat relia-

bilitas butir soal memiliki kriteria sangat tinggi dan tingkat kesukaran soal 

sedang serta memiliki daya pembeda yang cukup baik. 

4. Hasil belajar pada pembelajaran saintifik berbasis pelatihan pada kompetensi 

memahami makna bacaan sholat dan membaca Al - qur’an meningkat pada 

setiap siklusnya. Pada siklus 1 jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 

64%, siklus 2 sebanyak 72%, dan siklus 3 sebanyak 80%. 

 

5.2. Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat peneliti kemuka-

kan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh guru termasuk guru ke-

las dan pihak sekolah secara umum, guna peningkatan kemampuan memahami 

makna bacaan shalat dengan bacaan Al qur’an surat – surat pendek di kelas 

IV, khususnya SD Muhammadiyah Metro Pusat ; 

 

1. Bagi siswa 

Agar siswa memiliki kemampuan memahami makna bacaan shalat dengan 

bacaan Al qur’an surat – surat pendek dapat dilakukan melalui pembelaja-
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ran latihan dan praktik (drill and practice). Semakin tinggi intensitas lati-

han dan praktik siswa, maka siswa akan memiliki kamampuan yang baik 

dalam meningkatkan kemampuan memahami makna bacaan shalat dengan 

Al qur’an surat – surat pendek. 

2. Bagi Orang tua/ wali siswa 

Agar siswa memiliki kemampuan memahami makna bacaan shalat dengan 

bacaan Al qur’an surat – surat pendek, kerjasama guru dengan orang tua/ 

wali siswa sangat penting. Kerjasama dalam bentuk pendampingan orang 

tua melalui pengawasan, motivasi agar siswa senantiasa melaksanakan 

shalat dan  baca Al qur’an. 

3. Bagi guru 

Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga siswa dapat memiliki 

kemampuan memahami makna bacaan shalat dengan bacaan Al qur’an 

surat – surat pendek, hendaknya guru dapat menggunakan metode latihan 

dan praktik   dalam pembelajaran dengan melibatkan semua unsur yang 

ada, seperti guru kelas dan orang tua. 

 

4. Bagi pihak sekolah 

Dapat mengupayakan dan memberikan motivasi dan fasilitas kepada guru 

dalam pembelajaran berbasis pelatihan. Pentingnya dukungan pengadaan 

instrumen, kebijakan yang mendukung dalam upaya pengendalian aktivi-

tas shalat dan baca Al qur’an dalam upaya meningkatakan kemampuan 

siswa memahami makna bacaan shalat dengan bacaan Al qur’an surat – 

surat pendek yang melibatkan semua warga sekolah. 
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