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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

memberikan 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 pendidikan, yang 
pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik 

yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler.  
 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

berlandaskan pada aqidah yang berisi tentang keesaan Allah Swt 
sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam 

semesta. Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi 
dari aqidah, yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-
nilai karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat 
menserasikan, menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, 
Islam, dan ihsan yang diwujudkan dalam: 

1. Hubungan manusia dengan Allah Swt. 
Membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah 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. 
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. 

  
B. Tujuan 

Tujuan penyusunan panduan ini adalah:  
a. Menjadi acuan bagi para guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti jenjang SMP/MTs dalam merencanakan, melaksanakan, 

dan melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
b. Meningkatkan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.  

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di sekolah sehingga menghasilkan lulusan yang 
berkualitas. 
 

C. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pedoman ini meliputi urgensi implementasi kurikulum 

2013 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
pada Sekolah Menengah Pertama  kelas VII-IX, karakteristik mata 
pelajaran, desain pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar, 

guru sebagai pengembang kultur sekolah. 
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D. Sasaran Pengguna 
 

Sasaran yang hendak dicapai pada mata pelajaran PAI dan Budi 
Pekerti adalah untuk memenuhi kebutuhan guru dalam upaya 
menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Pembelajaran yang dimaksud, mencakup 
pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan 

menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode dan model sesuai 
dengan karakteristik materi yang dibelajarkan dan kompetensi yang 
akan dicapai. Dalam pelaksanaan pendekatan, strategi, metode dan 

model tersebut dilakukan dengan memperhatikan pola pembelajaran: 
berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. 
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BAB II   
KARATERISTIK MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 
 

A. Rasional  

 
Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat 

menghasilkan insan Indonesia yang  produktif, kreatif, inovatif, dan 
afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan,dan pengetahuan yang 
terintegrasi. Dalam rangka mewujudkan insan Indonesia tersebut, 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 
memberikan 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 pendidikan, yang 

pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik 
yang bersifat kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan dengan 
memperhatikan koherensi dan linearitas antara KI 1 (Sikap Spiritual), 

KI 2 (Sikap Sosial), KI 3 (Pengetahuan), dan KI 4 (Keterampilan). 
Karakteristik pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada sekolah 

menengah pertama terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan 
Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka 
konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar 

Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan 
pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang 
lingkup materi. 

 
Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti mencakup pengembangan ranah sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan 
pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan 

perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui 
aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, 
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 
Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karaktersitik kompetensi 
beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi 
karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah 

(scientific), dan tematik internal (dalam suatu mata pelajaran) perlu
 diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta 
didik menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun 
kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan karya (project based learning), dan 
berbasis pemecahan masalah (problem based learning). 
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Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 
berikut: 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 

  Mencipta 

 
Adapun karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 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). 

2. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, Pendidikan Agama Islam 

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 Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti. 

3. Diberikannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman 
dan bertakwa kepada Allah 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 harusterbawa oleh 
pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan oleh ilmu 
dan mata pelajaran tersebut. 

4. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah mata pelajaran 
yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai 

berbagai kajian keislaman, tetapi Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu 
menguasai kajian keislaman tersebut sekaligus dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah 
masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam 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 Pendidikan Agama Islam 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 aqli), para 

ulama dapat mengembangkannya dengan lebih rinci dan mendetail 
dalam kajian fiqih dan hasil-hasil ijtihad lainnya. 

6. Tujuan akhir dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 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 memerhatikan pendidikan 
jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya, tetapi 

maksudnya adalah bahwa pendidikan Islam memerhatikan segi-
segi pendidikan akhlak seperti juga segi-segi lainnya. 
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B. Tujuan  
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dikembangkan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal 
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 
kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan ini kemudian dirumuskan 

secara khusus dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
sebagai berikut; 

1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 
dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 
pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt. demi mencapai 
keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; dan 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 
berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin 

beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, santun, berdisiplin, 
bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal 
dan sosial serta mengembangkan budaya Islami dalam komunitas 

sekolah. 
 

C. Ruang Lingkup 
Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada 
Sekolah Dasar meliputi: 

1. Al-Qur’ān  
2. Keimanan  

3. Akhlak 
4. Fiqh 
5. Sejarah Peradaban Islam 
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BAB III  
DISAIN  PEMBELAJARAN  

 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dilaksanakan 
dengan menekankan pada proses pembiasaan, penghayatan, dan 

pengamalan agama Islam. Pembelajaran tersebut dilakukan dengan berbagai 
macam pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi yang dibelajarkan dan kompetensi yang akan 
dicapai.  
 

Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik yang 
digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 
memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi 

yang ditentukan. Pendekatan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti berorientasi atau berpusat pada peserta didik (student 

centered approach). 
 

Untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan, maka digunakan 
strategi pembelajaran melalui langkah-langkah sistematik dan sistemik yang 
digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang aktif. Dalam mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat menggunakan 
beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual atau strategi lain yang 

sesuai.  Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat 
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat 
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 
dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Untuk 

memperkuat pengalaman belajar peserta didik diperlukan pembelajaran 
yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri, dan bahkan sekedar sebagai 
pendengar yang pasif sebagaimana penerima terhadap semua informasi yang 
disampaikan guru. 

 
Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar dimana guru 
menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara peserta 

didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari konteks yang terbatas, 
sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal 
untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat. 
 
Proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran pada 

peserta didik, melainkan yang terpenting adalah bagaimana materi 
pembelajaran tersebut dapat disajikan dan dipelajari oleh peserta didik 

secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
sangat diperlukan adanya metode pembelajaran. Metode pembelajaran 
merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk 

menangani suatu kegiatan pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran 
akan disesuaikan dengan materi pembelajaran, karakter dan potensi peserta 

didik serta saran dan prasarana. Beberapa alternatif metode pembelajaran 
yang dapat digunakan dalam pembelajaran Agama Islam meliputi: metode 
pembiasaan, metode keteladanan, metode diskusi, metode simulasi, metode 

demonstrasi, metode pemberian tugas, metode tanya jawab, metode bermain 
peran.  Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik 
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materi dan potensi peserta didik serta sarana dan prasarana yang 
digunakan guru. 

 
Dari sekian banyaknya model-model pembelajaran, ada beberapa model 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti diantaranya: 
 

A. Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 
Direct Instruction diartikan dengan Instruksi Langsung dikenal juga 
dengan active learning atau ada juga yang menamakan whole-class 
teaching. Hal ini mengacu pada gaya mengajar guru yang mengusung isi 
pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung 

kepada mereka. 
 

Karena 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. Pembelajarannya ditekankan 

pada aspek modelling, reinforcement (penguatan), feedback (respon balik), 
successive approximation (perkiraan suksesif), yang pada akhirnya 

tercipta tingkah laku peserta didik yang lebih positif. Oleh karena 
karakternya yang seperti itu, tidak semua materi dapat menggunakan 
model ini, model ini hanya dapat diterapkan pada materi- materi yang 

membutuhkan latihan, meskipun demikian model ini mempunyai track 
record empiris yang cukup solid. 

 
1. Prinsip 

Prinsip-prinsip rancangan dalam model Direct Instruction ini adalah : 
a. Konseptualisasi performa pembelajaran ke dalam tujuan-tujuan 

dan tugas-tugas; 

b. Menguraikan tugas-tugas tersebut ke dalam komponen-komponen 
yang lebih kecil; 

c. Mengembangkan aktivitas-aktivitas latihan; 
d. Memastikan adanya penguasaan; 
e. Menyusun seluruh situasi pembelajaran ke dalam rangkaian- 

rangkaian yang memastikan adanya transfer antara satu 
komponen dengan komponen yang lain; 

f. Terpenuhinya prasyarat pembelajaran sebelum menapaki 

pembelajaran berikutnya. 
 

2. Keunggulan 
Keunggulan dari model direct instruction ini adalah : 
a. Fokus terhadap pencapaian akademik peserta didik; 

b. Arahan dan kontrol guru sangat dominan 
c. Harapan yang tinggi untuk peserta didik; 

d. Sistem manajemen waktu sangat ketat sehingga dalam jangka 
waktu tertentu pencapaian kemampuan akademik peserta didik 
dapat terpenuhi. 

 
Dari keunggulan-keunggulan yang dipaparkan di atas, dapat ditarik 

satu kesimpulan bahwa model ini dirancang sedemikian rupa untuk 
membuatsebuah lingkungan pembelajaran yang berorientasi pada 
pencapaian prestasi akademik dan mengharuskan peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pada saat melaksanakan 
tugas- tugasnya. 
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Dalam bagian sebelumnya, telah dipaparkan, bahwa model Direct 
Instruction ini adalah model pembelajaran yang terdiri dari; penjelasan 

guru mengenai konsep baru, menguji pemahaman peserta didik di 
bawah bimbingan guru, dan mendorong mereka untuk terus 

melaksakan Praktik. Adapun pelaksanaan dari model ini terbagai 
menjadi tiga tahap yaitu : 
a. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan model ini, guru membuat ‘kontrak belajar’ 
yang berisi : 
1) Menentukan materi pelajaran; 

2) Melakukan peninjauan terhadap materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan materi yang akan datang (appersepsi); 

3) Menentukan tujuan pelajaran 
4) Menentukan prosedur pengajaran diantaranya adalah: 

• arahan yang jelas dan eksplisit tentang tugas yang harus 

dilakukan; 
• penjelasan tentang aktivitas yang harus dilakukan dan 

dijalani selama proses pembelajaran; 
• Membuat rekapitulasi hasil pelajaran (daftar nilai). 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Presentasi yang dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut : 
• Menyajikan materi dengan singkat, padat dan memikat; 
• Menyediakan beragam contoh tentang keterampilan baru; 

• Memberi gambaran mengenai tugas pembelajaran; 
• Menghindari digresi, tetap dan konsisten dalam satu topik; 

• Menjelaskan poin yang sulit. 
2) Praktik yang terstruktur 

• Guru menuntun peserta didik dengan cara memberi contoh 

• Peserta didik merespons; 
• Guru memberikan koreksi terhadap kesalahan dan 

memperkuat paraktek yang benar. 
3) Praktik di bawah bimbingan guru 

• Peserta didik melakukan Praktik lagi di bawah bimbingan 

guru 
• Guru menyuruh peserta didik melakukan Praktik secara 

bergiliran. 

4) Diskusi 
Guru menguji pemahaman peserta didik tentang skill yang 

baru diajarkan dengan cara menanyakan pertanyaan yang 
efektif kepada mereka, dengan cara: 
• Mengajukan pertanyaan yang konvergen yaitu pertanyaan 

yang mengarah pada satu jawaban; 
• Memastikan bahwa seluruh peserta didik memiliki 

kesempatan untuk merespons; 

• Mengajukan pertanyaan pada mereka selama beberapa 
waktu; 

• Menghindari pertanyaan yang tidak berhubungan dengan 
akademik. 

• Guru memberi respons balik. Dalam memberikan respons 

balik, hendaknya seorang guru menjadi guru yang efektif 
dengan kriteria: 

• Apabila jawaban peserta didik salah, guru tidak 
menghakimi; 

• Tanggap terhadap peserta didik; 

• Guru menjelaskan dengan objektif apabila peserta didik 
mempunyai nilai baik. 



10 
 

 
c. Tahap Akhir 

Tahap akhir dari rangkaian model Direct Instruction ini adalah 
dengan melaksanakan praktik mandiri, dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 

1) Peserta didik melakukan Praktik secara mandiri di kelas atau 
di rumah 

2) Guru menunda memberikan respons terhadap peserta didik 
apabila mereka belum menyelesaikan seluruh rangkaian 
materi pelajaran. 

3) Praktik mandiri dilakukan beberapa kali, dalam jangka waktu 
yang lama. 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang 

merupakan stressing dari model pembelajaran Direct Instruction ini, 
yaitu: 

1) Dengan model ini, peserta didik menghabiskan 50-70% waktu 
untuk mengeksplorasi kemampuannya seorang diri, oleh 
karena itu guru harus dapat mengarahkan dan membimbing 

secara produktif, sehingga mereka menjadi aktif. Cara yang 
dapat ditempuh oleh guru dalam mengarahkan mereka adalah 

dengan persiapan yang matang dan penyajian yang optimal. 
2) Inti dari model ini adalah aktivitas Praktik peserta didik. 

Tingkat Praktik yang dimaksud adalah ; 

a) Memperkenalkan skill baru, dengan cara : 
• Membuat pengelompokan 

• Peserta didik melaksanakan Praktik 
• Peserta didik melaksanakan Praktik mandiri 
• Peserta didik menguasai dengan kesalahan yang minimal. 

b) Penggunaan waktu yang optimal, karena panjang 
pendeknya sesi berdasarkan pada satu asumsi; semakin 
sering seseorang untuk memPraktikan sebuah skill, 

semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk 
melupakannya. Sebaliknya semakin jarang seseorang 

untuk memPraktikan sebuah skill, semakin sedikit waktu 
yang dibutuhkan untuk melupakannya. 

c) Kebutuhan akan pemantauan skill peserta didik 

• Peserta didik sangat membutuhkan respons balik dari 
guru yang sifatnya korektif untuk mencegah prosedur 
yang tidak benar 

• Mendorong peserta didik untuk mencapai tingkat 
prestasi akademik antara 85-90%. 

• Mereview pelajaran secara berkala 
• Peserta didik tidak dibiarkan untuk tidak mengulang-

ulang skillnya, langkah ini merupakan antisipasi supaya 

mereka tidak melupakannya. 
 

B. Model Pembelajaran Kooperatif 
Cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja 
sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, 

menyelesakan suatu tugas, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk 
mencapai tujuan bersama lainnya. Bukanlah cooperative learning jika 

siswa duduk bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan 
mempersilahkan salah seorang diantaranya untuk menyelesaikan 
pekerjaan seluruh kelompok. Cooperative learning menekankan pada 

kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar sesamanya sebagai 
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sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau 
tugas. 

 
Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam cooperative learning agar 
lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, hal tersebut 
meliputi: pertama para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok 
harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan 

mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai. Kedua para siswa yang 
tergabung dalam sebuah kelompok harus menyadari bahwa masalah 
yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan bahwa berhasil atau 

tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab bersama oleh 
seluruh anggota kelompok itu. Ketiga untuk mencapai hasil yang 

maksimum, para siswa yang tergabung dalam kelompok itu harus 
berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang 
dihadapinya. 

 
Pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai sistem kerja/belajar 

kelompok yangn terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah 
lima unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positis, tanggung jawab 
individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses 

kelompok. 
 

1. Ciri-ciri pembelajaran Kooperatif 
a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 
sedang, dan rendah. 

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku, jenis kelmin berbeda-beda. 
d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

 
2. Tujuan pembelajaran kooperatif 

a. Hasil belajar akademik 

b. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
siswa dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat 

bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami 
konsep yang sulit. 

c. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

d. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap 
orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, 
kemampuan dan ketidakmampuan. 

e. Pengembangan keterampilan sosial 
f. Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada 

siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. 
 

3. Prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat empat prinsip dasar pembelajaran kooperatif: 
a. Prinsip ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian 
tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap 
anggota kelompoknya. 

b. Tanggung jawab perseorangan 
Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. 
Karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, 

maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab 
sesuai dengan tugasnya. 
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c. Interaksi tatap muka 
Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas 

kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling 
memberikan informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap 
muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap 

anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap 
perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota dan 

mengisi kekurangan masing-masing. 
d. Partisipasi dan komunikasi 

Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu 

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat 
penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat 
kelak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru 

perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi. 
 

4. Prosedur Pembelajaran Koperatif 
Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat 
tahap, yaitu : 

a. Penjelasan materi 
Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok- 
pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. 

Tujuan utama dalam tahapan ini dalah pemahaman siswa 
terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan 

gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai 
yang selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam 
pembelajaran kelompok. 

b. Belajar dalam kelompok 
Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok 

materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada 
kelompoknya masing-masning yang telah dibentuk sebelumnya. 

c. Penilaian 

Penilain dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes 
atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun 
secara kelompok 

d. Pengakuan Tim 
Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling 

menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan 
penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan 
tersebut diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi 

(Wina Sanjaya: 2008). 
 

C. Inquiry Learning 
Inquiry Learning adalah suatu cara menyampaikan pelajaran yang 
meletakkan dan mengembangkan cara berfikir ilmiah di mana peserta 

didik mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati, 
menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan 

membuat kesimpulan dan sebagainya. 
 
Pembelajaran dengan menggunakan modelInquiry Learning ini bertujuan 

untuk memberikan cara bagi peserta didik untuk membangun 
kecakapan-kecakapan intelektual (kecakapan berpikir) terkait dengan 

proses-proses berpikir reflektif. 
 
1. Keunggulan  

a. Mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah dan 
keterampilan intelektual peserta didik. 
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b. Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang 
diperoleh akan bertahan dalam ingatan, tidak akan mudah 

dilupakan peserta didik. 
c. Dengan menggunakan strategi penemuan, peserta didik belajar 

menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dikembangkannya 

sendiri. 
d. Dengan metode inkuiri ini peserta didik belajar berpikir analisis 

menghadapi dan memecahkan permasalahannya sendiri. 
Selanjutnya kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

e. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kognitif 
secara mandiri. 

f. Memperoleh pengalaman bagaimana caranya belajar. 

g. Menguatkan konsep diri dengan mengembangkan rasa percaya 
diri. 

h. Mendorong pertumbuhan keterampilan berpikir kritis dan logis 
serta rasa ingin tahu. 

i. Meningkatkan kemampuan berpikir intuitif dan belajar 

mempertahankan argument 
j. Meningkatkan penghargaan kepada peserta didik untuk lebih 

mandiri. 

k. Mengembangkan potensi diri secara optimal. 
l. Tumbuhnya sikap berani, disiplin dan tanggungjawab 

m. Terbentuknya kerjasama, pembagian tugas dan saling memotivasi 
dan kerja sungguh-sungguh. 

 

2. Materi Pembelajaran 
Model ini dapat diterapkan pada kompetensimemahami makna al-

Qur’ān,memahami kisah keteladanan nabi dan rasul, memahami 
perilaku hormat dan patuh kepada orangtua, guru, dan sesama 
anggota keluarga 

 

3. Tahapan Pelaksanaan 
a. Pembagian kelompok (peserta didik membagi diri menjadi 5 

kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang dan duduk 

sesuai dengan kelompoknya) pembagian kelompok dilakukan 
secara acak. 

b. Guru membagi materi atau isu (masalah) yang akan diselesaikan 
sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik 
(perumusan masalah) 

c. Guru memberikan penjelasan, instruksi atau pertanyaan terhadap 
materi yang akan diajarkan. Sebelum memulai pelajaran guru guru 
harus memahami sejauh mana peserta didik memiliki persepsi 

terhadap materi tersebut. Kemudian guru dan peserta didik 
bersama-sama membandingkan persepsi dengan berbagai 

pendapat atau teori yang sudah ada.  
d. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca 

atau menjawab pertanyaan serta pekerjaan rumah.  

e. Guru memberikan penjelasan terhadap persoalan yang mungkin 
membingungkan peserta didik.  

f. Resitasi untuk menanamkan fakta-fakta yang telah mereka pelajari 

agar dapat dipahami.  
g. Guru memberikan penjelasan informasi sebagai pelengkap dan 

ilustrasi terhadap data yang telah disajikan.  
h. Mendiskusikan aplikasi dan melakukan sesuai dengan informasi 

tersebut.  
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i. Merangkum dalam bentuk rumusan sebagai kesimpulan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

 
 

D. Model Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat 
membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

 
Untuk memperkuat pengalaman belajar siswa diperlukan pembelajaran 
yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri, dan bahkan sekedar 
sebagaipendengar yang pasif sebagaimana penerima terhadap semua 

informasi yang disampaikan guru. Oleh karena itu melalui pendekatan 
CTL, mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada 
sisawa dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya 

terlepas dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya 
memfasilitasi siswa untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup dari 
apa yang dipelajarinya. 

 
Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa 
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari konteks yang terbatas, 
sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri, sebagai 

bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota 
masyarakat. 
 

1. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 
a. Melakukan hubungan yang bermakna. 

Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar 

secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, 
orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, 

dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. 
b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. 

Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai 

konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis 
dan sebagai anggota masyarakat. 

c. Belajar yang diatur sendiri. 
Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada 
urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan 

penentuan pilihan, dan ada produknya/hasilnya yang sifatnya 
nyata. 

d. Bekerja sama. 

Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara 
efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana 

mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. 
e. Berpikir kritis dan kreatif. 

Siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara 

kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, 
memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan 

logika dan bukti-bukti. 
f. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa. 
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Siswa memelihara pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, 
memiliki harapan-harapan yanng tinggi, memotivasi dan 

memperkuat diri sendiri. Siswa tidak dapat berhasil tanda 
dukungan orang dewasa. Siswa menghormati temannya dan juga 
orang dewasa. 

g. Mencapai standar yang tinggi. 
Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi: 

mengidentifikasi tujuan dan motivasi siswa untuk mencapainya. 
Guru memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang 
disebut “excellence”. 

h. Menggunakan penilaian autentik. 
Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia 

nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. 
 

2. Fokus Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual menempatkan siswa didalam konteks 
bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan 
materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan factor 

kebutuhanindividual siswa dan peranan guru. Sehubungan dengan itu 
maka pendekatan pengajaran kontekstual harus menekankan pada 

hal-hal berikut: 
a. Belajar berbasis masalah (problem-based learning), yaitu suatu 

pendekatan pengajaran yangn menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tenrang berfikir 
kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi 
pelajaran 

b. Pengajaran autentik (authentic intruction) yaitu pendekatan 

pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari 
konteks bermakna 

c. Belajar berbasis inquiri (inquiry-based learning) yang 

membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metidologi sains 
dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna 

d. Belajar berbasis proyek/tugas (project-based learning) yang 
membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehebsif 
dimana lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat 

melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk 
pendalama materi dari suatu topik mata pelajaran, dan 
melaksanakan tugas bermakna lainnya. 

e. Belajar berbasis kerja (work-based learning) yang memerlukan 
suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa 

mrnggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi 
pelajaran berbsis sekolah dan bagaimana materi tersebut 
dipergunakan kembali ditempat kerja. 

f. Belajar berbasis jasa-layanan (service learning) yang memerlukan 
penggunaan metodelogi pengajaran yang mengkombinasikan jasa- 

layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah 
untuk merefleksikan jasa-layanan tersebut. 

g. Belajar kooperatif (cooperative learning) yang memerlukan 

pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa 
intuk bekerja sama dalam mencapai tujuan belajar. 

3. Strategi Umum Pembelajaran Kontekstual 

Center of Occupational Reseach And Development (CORD) 
menyampaikan lima strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan 

pembelajaran kontekstual, yang disingkat react, yaitu: 
a. Relating, artinnya belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman 
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kehidupan nyata. 
b. Experiencingartinya bBelajar ditekankan kepada penggalian 

(eksplorasi), penemuan (discovery), dan penciptaan (invention). 
c. Applying yaitu belajar bilamana pengetahuan dipresentasikan 

didalam konteks pemanfaatannya. 
d. Cooperating maksudnya belajar melalui konteks komunikasi 

interpersonal, pemakaian bersama dan sebagainya. 
e. Transferring artinya belajar melalui pemanfaatan pengetahuan 

didalam situasi atau konteks baru. 

 
4. Komponen pembelajaran Kontekstual 

Dalam pembelajaran kontekstual ad 7 komponen pokok yang harus 
dikembangkan oleh guru yaitu: 
a. Kontruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 
pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa 

berdasarkanpengalaman. Pembelajaran melalui CTL, pada 
dasarnya mendorong agar siswa dapat mengkonstruksi 
pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman. 

Mengapa demikian? Karena pengetahuan hanya akan fungsional 
manakala dibangun oleh individu. Pengetahuan yang hanya 
diberikan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. 

Asumsi inilah yang mendasari diterapkan asas konstruktivisme 
dalam pembelajaran melalui CTL, siswa didorong untuk mampu 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui pengalaman nyata. 
 

b. Inquiry 
Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian 
dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Pengetahuan 

bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil 
dari proses menemukan sendiri. Dengan demikian dalam proses 
perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi 

yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang 
memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang 
harus dipahaminya. 

Secara umum proses inkuiry dapat dilakukan melalui langkah- 
langkah berikut: 

1) Merumuskan masalah 
2) Mangajukan hipotesis 
3) Mengumpulkan data 

4) Menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan 
5) Membuat kesimpulan 
 

c. Bertanya (questioning) 
Belajar pada hakekatnya adalah bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari 
keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan 
mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. 

Dalam suatu pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya akan 
sangat berguna untuk: 

1) Menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam 
penguasaan materi pembelajaran. 

2) Membangkitkan motivasi untuk belajar 

3) Meransang keingintahuan siswa terhadap sesuatu 
4) Menfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan, dan 
5) Membimbing siswa menemukan atau mengumpulkan sesuatu. 
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d. Masyarakat Belajar (learning community) 

Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil 
pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain 
(kelompok belajar, sharing). 

Dalam kelas CTL, penerapan asas masyarakat belajar dapat 
dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok 

belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya 
bersifat heterogen, baik dilihat dari kemampuan dan kecepatan 
belajarnya, maupun dilihat dari bakat dan minatnya. Biarkan 

dalam kelompoknya mereka saling membelajarkan dan juga 
mendatangkan dan mengundang orang-orang yang dianggap 
memilki keahlian khusus untuk membelajarkan siswa. 

Setiap orang bisa sering terlibat, bisa saling membelajarkan, 
bertukar informasi, dan bertukan pengalaman. 

 
e. Pemodelan (modeling) 

Adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu 

sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Proses modeling, tidak 
terbatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga memanfaatkan 
siswa yang dianggap memiliki kemampuan. 

 
f. Refleksi (reflection) 

Adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang 
dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian 
atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses 

refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur 
kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari 

pengetahuan yang dimilikinya. 
Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL, setiap 
akhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk “merenung” atau mengingat kembali apa yang telah 
dipelajarinya. 
 

g. Penilaian Nyata (authentic assessment) 
Adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan 

informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. 
Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan 
proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, 
tekanannya diarahkan kepada proses belajar bukan hasil belajar. 

Karakteristik authentic assessment adalah: 
1) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung 

2) Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif 
3) Yang diukur keterampilan dan performasi, bukan hanya 

mengingat fakta 
4) Berkesinambungan 
5) Terintegrasi, dan 

6) Dapat digunakan sebagai feed back. 
7) Dengan demikian pembelajaran yang benar memang 

seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar 

mampu mempelajari (learning how to learn). 
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h. Strategi Pembelajaran Kontekstual 
Berdasarkan pemahaman, karakteristik, dan komponen 

pendekatan kontekstual, beberapa strategi pengajaran yang dapat 
dikembangkan oleh guru melalui pembelajaran kontekstual, antara 
lain: 

1) Pembelajaran Berbasis Masalah 
Sebelum melalui proses belajar mengajar didalam kelas, siswa 

terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena. 
Kemudian siswa diminta untuk mencatat permasalahan- 
permasalahan yang muncul. Setelah itu tugas guru adalah 

meransang siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan 
masalah yang ada. 
Tugas guru adalah mengarahkan siswa untuk bertanya, 

membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang 
berbeda dengan mereka. 

2) Memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh 
pengalaman belajar 
Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan diberbagai 

konteks lingkungan siswa, antara lain: di sekolah, keluarga, 
dan masyarakat. Penugasan diberikan oleh guru, memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar kelas. 

Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman lansung 
tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar 

merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa dalam 
rangka mencapai penugasan standar kompetensi, kemampuan 
dasar, dan materi pembelajaran. 

3) Memberikan aktivitas kelompok 
Aktivitas belajar secara berkelompok dapat memperluas 

perspektif serta membangun kecakapan interpersonal untuk 
berhubungan dengan orang lain. Guru dapat menyusun 
kelompok terdiri dari tiga, lima, maupun delapan siswa sesuai 

dengan tingkat kesulitan penugasan. 
4) Membuat aktivitas belajar mandiri 

Peserta didik mampu mencari, menganalisis, dan 

menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan tanpa 
bantuan guru. Agar dapat melakukannya, siswa harus lebih 

memperhatikan bagaimana mereka mamproses informasi, 
menerapkan strategi pemecahan masalah, dan menggunakan 
pengetahuan yang telah mereka peroleh. Pengalaman 

pembelajaran kontekstual harus mengikuti uji coba terlebih 
dahulu, menyediakan waktu yang cukup, dan menyusun 

refleksi serta berusaha tanpa meminta bantuan guru supaya 
dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri 

5) Membuat aktivitas belajar bekerjasama dengan masyarakat 
Sekolah dapat melakukan kerja sama dengan orang tua siswa 
yang memiliki keahlian khusus untuk menjadi guru tamu. Hal 
ini perlu dilakukan guna memberikan pengalaman belajar 

secara langsung, dimana siswa dapat termotivasi untuk 
mengajukan pertanyaan. Selain itu, kerjasama juga dapat 

dilakukan dengan institusi atau perusahaan tertentu untuk 
memberikan pengalaman kerja. 

6) Menerapkan penilaian autentik 
Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian autentik dapat 
membantu siswa untuk menerapkan informasi akademik dan 

kecakapan yang telah diperoleh pada situasi nyata untuk 
tujuan tertentu. 
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Penilaian autentik memberikan kesempatan luas bagi siswa 
untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama 

proses pembelajaran. 
Adapun bentuk penilaian yang dapat digunakan oleh guru, 
yaitu portofolio, tugas kelompok, demonstrasi, dan laporan 

tertulis. Bentuk penilaian seperti ini lebih baik daripada 
menghafalkan teks, siswa dituntut untuk menggunakan 

keterampilan berpikir yang lebih tinggi agar dapat membantu 
memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-
hari. 

 
E. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction) 

Model Problem Based Instruction adalah suatu metode yang 
diajarkandengan melihat fakta yang berkembang atau berdasarkan 
masalah yangada kemudian akan dilakukan diskusi dan pemecahan 

masalah tersebut. 
Model Pembelajaran berdasarkan pada masalah tertentu, bertujuan 
untuk: 

1. Membantu siswa mengembangkan ketrampilan berfikir dan 
ketrampilan memecahkan masalah. 

2. Belajar menjadi peranan sebagai orang dewasa. 
3. Belajar Mandiri. 

 

Pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan masalah sebagai berikut: 
1. Penetapan tujuan guru mendeskripsikan tujuan model pembelajaran 

masalah. 
2. Merancang situasi masalah guru merumuskan masalah yang akan 

dipelajari/ diselidiki siswa. Masalah tersebut harus otentik, dan 

bermakna bagi siswa. 
 

F. Make a Match 

Make a match (mencari pasangan) adalah model pembelajaran dengan 
mencari pasangan melalui kartu  pertanyaan dan jawaban atau materi  

yang berpasangan. Inti dari model ini adalah bagaimana peserta didik 
dapat menemukan dan mendiskusikan serta mencocokkan kartu yang 
berisi materi dalam waktu yang telah ditentukan. 

 
1. Keunggulan  

a. Penguasaan dan pemahaman suatu konsep bisa lebih cepat 
b. Suasana menyenangkan 
c. Peserta didik belajar aktif 

d. Guru sebagai pembimbing/fasilitator 
e. Dapat mengidentifikasi permasalahan 
f. Meningkatkan antusiasme dalam pembelajaran 

g. Mengenal karakter peserta didik lain  
h. Mengembangkan kemampuan berpikir 

i. Memotivasi peserta didik untuk saling membantu 
j. Menumbuhkan rasa tanggung jawab 
k. Meningkatkan keterampilan sosial 

l. Meningkatkan keterampilan bertangan dan menyelesaikan suatu 
masalah 

m. Mengembangkan bakat kepemimpinan 
n. Meningkatkan keterampilan berdiskusi 
o. Meningkatkan kreatifitas peserta didik 

p. Menghindari kejenuhan 
 



20 
 

2. Materi Pembelajaran 
Model ini dapat diterapkan pada kompetensimemahami asmaul husna, 

Memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. 
 

3. Tahapan: 

a. Guru menyampaikan kompetensi peserta didik 
b. Guru menjelaskan tahapan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru menjelaskan tahapan make a match. 
d. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep 

atau topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal 

dan bagian lainnya kartu jawaban. 
e. Setiap peserta didik mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan 

soal/jawaban. 

f. Tiap peserta didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang 
dipegang. 

g. Setiap peserta didik mencari pasangan kartu yang cocok dengan 
kartunya. Misalnya: pemegang kartu yang bertuliskan nama 
Asmaul Husna akan berpasangan dengan deskripsinya. 

h. Berhadapan dengan pasangan dan menjelaskan makna kartu 
kepada pasangan. 

i. Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum 

batas waktu diberi poin. 
j. Guru menunjuk pasangan untuk presentasi. 

k. Setiap pasangan mempresentasikan secara bergiliran hasil temuan 
mereka, sementara kelompok lain memperhatikan dan 
memberikan tanggapan dan koreksi. 

l. Peserta didik membuat kesimpulan dari hasil yang 
dipresentasikan. 

m. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap peserta didik 
mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian 
seterusnya. 

n. Penguatan oleh guru 
o. Tugas  
 

 
G. Card Sort 

Card Sort (menyusun kartu) yaitu suatu model yang digunakan pendidik 
dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan 
fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. 

 
1. Keunggulan  

a. Mengungkapkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang telah 
dipelajari peserta didik 

b. Mengarahkan peserta didik yang merasa penat terhadap pelajaran 

yang telah diberikan. 
c. Membina siswa untuk bekerjasama dan mengembangkan sikap 

saling menghargai pendapat. 
d. Pelaksanaannya sangat sederhana dan siswa mudah dalam 

mengelompokkan pokok-pokok materi sehingga mudah dalam 

memahami materi yang diajarkan oleh guru. 
 

2. Materi Pembelajaran 

Model ini dapat diterapkan pada kompetensi mengetahui huruf-huruf 
hijaiyyah dan harakatnya, memahami tata cara şalat dan bacaannya, 

memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, memahami 
nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 
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3. Tahapan 

a. Masing-masing kelompok diberi kartu induk dan kartu rincian 
yang berisi materi. 

b. Kemudian kelompok tadi berusaha mengurutkan dan 

mengelompokkan kartu-kartu tadi berdasarkan kategori materi. 
c. Setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerjasama 

kelompoknya. 
d. Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 
Hal-Hal yang harus diperhatikan dalam prosedur penggunaan model 
card sortantara lain: 

1. Kartu-kartu tersebut jangan diberi nomor urut 
2. Kartu-kartu tersebut dibuat dalam ukuran yang sama 

3. Jangan memberi “tanda kode” apapun pada kartu-kartu tersebut 
4. Kartu-kartu tersebut terdiri dari “beberapa bahasan” dan dibuat 

dalam jumlah yang banyak atau sesuai dengan jumlah peserta didik, 

5. Materi yang ditulis dalam kartu-kartu tersebut, telah diajarkan dan 
telah dipelajari oleh peserta didik. Metode ini dapat mengaktifkan 

peserta didik yang kelelahan. Metode dapat digunakan untuk 
mengaktifkan peserta didik dalam mempelajari materi yang bersifat 
konsep, karakteristik klasifikasi,fakta,dan mereview materi. 

 
H. Inside-Outside Circle 

Model pembelajaran lingkaran dalam dan Luar Inside-Outside Circle 
(IOC) adalah model pembelajaran dengan sistim lingkaran kecil dan 
lingkaran besar (Spencer Kagan, 1993), di mana peserta didik saling 

membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang 
berbeda dengan singkat dan teratur. 
Sintaknya adalah separuh dari jumlah peserta didik 

membentuk  lingkaran  kecil (dalam) menghadap keluar, separuhnya lagi 
membentuk lingkaran besar (luar) menghadap ke dalam, peserta didik 

yang berhadapan berbagi informasi secara bersamaan, peserta didik 
yang berada di lingkaran luar berputar kemudian berbagi informasi 
kepada teman (baru) di depannya, dan seterusnya. 

Menurut (Anita Lie, 2008:65), model pembelajaran IOC adalah model 
pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk 
memberikan kesempatan pada peserta didik agar saling berbagi 

informasi pada saat yang bersamaan. Pendekatan ini bisa digunakan 
dalam beberapa mata pelajaran, seperti: ilmu pengetahuan sosial, 

agama, matematika, dan bahasa. Bahan pelajaran yang paling cocok 
digunakan dengan model IOC ini adalah bahan yang membutuhkan 
pertukaran pikiran dan informasi antar peserta didik. 

 

1. Keunggulan  
a. Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan  peserta didik 

untuk  berbagi  dengan  pasangan  yang  berbeda dengan singkat 
dan teratur.  

b. Bisa digunakan untuk semua tingkat usia anak didik. 

c. Peserta didik akan mudah mendapatkan informasi yang berbeda-
beda dan beragam dalam waktu bersamaan. 

d. Melatih belajar mandiri  

e. Belajar berbicara menyampaikan informasi kepada orang lain.  
f. Melatih kedisiplinan dan ketertiban. 

g. Memupuk kerjasama 
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h. Menumbuhkan tanggung jawab 
i. Melatih kemampuan berkomunikasi 

j. Melatih pemahaman teks 
 

2. Materi Pembelajaran 

Model ini cocok diterapkan untuk materi pembelajaran pada ranah 
pengetahuan. Topik yang bisa dibuat dengan model ini hampir semua 

aspek Pendidikan Agama Islam: al-Qur’ān, Aqidah, Akhlak, Fiqih dan 
Sejarah Peradaban Islam. 

 

3. Tahapan Pelaksanaan 
a. Langkah pertama, mencermati gambar/ tayangan video terkait 

dengan materi pembelajaran (contoh: deskrispi terjadinya hari 

akhir).  
b. Langkah kedua, Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar/tayangan video tentang deskrispi terjadinya hari akhir, 
diantaranya: 

 Kapan terjadinya hari akhir/kiamat? 

 Apa saja yang hancur ketika terjadinya hari akhir/kiamat? 

 Bagaimana terjadinya hari akhir/kiamat? 
c. Langkah ketiga, Pengelompokan peserta didik dalam satu kelas 

menjadi 2 atau 4 kelompok, masing-masing kelompok jumlahnya 
disesuaikan. (teknik pembagian kelompok disesuaikan). 

d. Langkah keempat, peserta didik membaca materi pembelajaran 

pada buku teks atau bahan bacaan yang sudah dipersiapkan 
sebelumnya (makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-

tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir 
e. Langkah kelima, kelompok 1 berdiri membentuk lingkaran kecil 

(dalam) dan menghadap ke luar. 

f. Langkah keenam, kelompok 2 membentuk lingkaran di luar 
lingkaran pertama dan menghadap ke dalam, sehingga masing-
masing berpasangan. (jika kelas dibagi 2 kelompok) 

Catatan:  
Jika ada 4 kelompok, maka kelompok lain (kelompok 3 dan 4) 

mencermati dan menunggu giliran selanjutnya. 
g. Langkah ketujuh, kemudian masing-masing peserta didik yang 

ada di lingkaran kecil (dalam) berbagi informasi kepada pasangan 

yang ada di lingkaran besar (luar) dalam waktu yang bersamaan.  
h. Langkah kedelapan, peserta didik yang berada di lingkaran kecil 

(dalam) diam di tempat, sementara peserta didik yang berada di 
lingkaran besar (luar) bergeser satu atau dua langkah searah 
jarum jam, sehingga masing-masing peserta didik mendapatkan 

pasangan baru (bisa dilakukan sambil bernyanyi atau 
bersalawat). 

i. Langkah kesembilan, selanjutnya secara bergantian masing-

masing peserta didik yang ada di lingkaran besar (luar) berbagi 
informasi kepada pasangan yang ada di lingkaran kecil (dalam) 

dalam waktu yang bersamaan. 
j. Langkah kesepuluh, masing-masing peserta didik dalam 

kelompok (kelompok lingkaran dalam dan lingkaran luar) 

berkumpul dan merumuskan materi yang telah diterimanya. 
(kelompok lingkaran dalam berkumpul dan merumuskan materi 
yang disampaikan oleh lingkaran luar, begitu sebaliknya).  

k. Langkah kesebalas, perwakilan dari kelompok dalam dan luar 
menyampaikan hasil diskusinya secara bergiliran.  

 



23 
 

Variasi dalam model ini dilakukan dengan perputaran lingkaran luar 
(besar) bisa disertai dengan nyanyian, bacaan salawat, nyanyian 

asmaul husna, bermain tepuk, dll. 
Kiat-kiatyang harus dilakukan guru dengan menggunakan model ini 
  

a. Guru mempersiapkan strategi permainan 
b. Dibuat tata tertib permainan 

c. Pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas atau luar kelas 
d. Kondisikan kelas dalam tidak menggangu kelas lain, yang biasa di 

timbulkan oleh kegaduhan suara. 

e. Buatkan yel yel atas nama kelompok masing masing. 
f. Guru memotivasi kepada peserta didik agar fokus. 
g. Disediakan alat pendukung pembelajaran dan materi secara 

sederhana mudah dipahami 
h. Buatkan alat penilaian, guru amati masing-masing peserta didik. 

i. Guru harus ekstra sabar memberikan penjelasan instruksi awal 
(scenario pembelajaran) 

j. Guru berkeliling untuk mengamati pekerjaan masing-masing 

kelompok. 
k. Kolaborasikan dengan permainan. 
l. Reward bagi peserta didik/kelompok yang aktif. 
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BAB IV 
PENILAIAN 

  
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memeroleh informasi atau 
data mengenai proses dan hasil belajar siswa. Penilaian dilakukan dengan 

cara menganalisis dan menafsirkan data hasil pengukuran capaian 
kompetensi siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang 
menekankan pembelajaran berbasis aktivitas yang bertujuan memfasilitasi 

siswa memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini 
berimplikasi pada penilaian yang harus meliputi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan baik selama proses (formatif) maupun pada akhir periode 

pembeajaran (sumatif).  
 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 
penilaian:  
1.  Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Dasar (KD) 

pada Kompetensi Inti (KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4).  
2.  Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu penilaian yang dilakukan 

dengan membandingkan capaian siswa dengan kriteria kompetensi yang 

ditetapkan. Hasil penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang 
siswa tidak dibandingkan dengan skor siswa lainnya namun 

dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan.  
3.  Penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Artinya semua 

indikator diukur, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan 

kompetensi dasar (KD) yang telah dikuasai dan yang belum, serta untuk 
mengetahui kesulitan belajar siswa 

4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa 
program peningkatan kualitas pembelajaran, program remedial bagi 
siswa yang pencapaian kompetensinya di bawah KBM/KKM, dan 

program pengayaan bagi siswa yang telah memenuhi KBM/KKM. Hasil 
penilaian juga digunakan sebagai umpan balik bagi orang tua/wali siswa 
dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa. 

 
Berikut uraian singkat mengenai pengertian dan teknik-teknik penilaian 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  
 
A. Penilaian Sikap  

 
1.    Pengertian Penilaian Sikap  

 
Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan 
perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di 

dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap 
ditujukan untuk mengetahui capaian/perkembangan sikap siswa dan 
memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap 

dalam KD dari KI-1 dan KI-2.  
 

Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh 
guru mata pelajaran (selama proses pembelajaran pada jam pelajaran), 
guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas (selama siswa di luar 

jam pelajaran) yang ditulis dalam buku jurnal (yang selanjutnya 
disebut jurnal). Jurnal berisi catatan anekdot (anecdotal record), 
catatan kejadian tertentu (incidental record), dan informasi lain yang 
valid dan relevan. Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang 
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dilihat langsung oleh guru, wali kelas, dan guru BK, tetapi juga 
informasi lain yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai 

sumber. Selain itu, penilaian diri dan penilaian antarteman dapat 
dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter siswa, 
yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari 

hasil penilaian sikap oleh pendidik. 
 

2.  Teknik Penilaian Sikap  
 

a. Observasi  

Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar 
observasi atau jurnal. Lembar observasi atau jurnal tersebut berisi 
kolom catatan perilaku yang diisi oleh guru mata pelajaran, wali 

kelas, dan guru BK berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa 
yang muncul secara alami selama satu semester. Perilaku siswa 

yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah perilaku yang 
sangat baik dan/atau kurang baik yang berkaitan dengan 
indikator dari sikap spiritual dan sikap sosial. Setiap catatan 

memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan waktu dan 
tempat teramatinya perilaku tersebut. Catatan tersebut disusun 
berdasarkan waktu kejadian.  

 
Apabila seorang siswa pernah memiliki catatan sikap yang kurang 

baik, jika pada kesempatan lain siswa tersebut telah menunjukkan 
perkembangan sikap (menuju atau konsisten) baik pada aspek 
atau indikator sikap yang dimaksud, maka di dalam jurnal harus 

ditulis bahwa sikap siswa tersebut telah (menuju atau konsisten) 
baik atau bahkan sangat baik. Dengan demikian, yang dicatat 

dalam jurnal tidak terbatas pada sikap kurang baik dan sangat 
baik, tetapi juga setiap perkembangan sikap menuju sikap yang 
diharapkan.  

 
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
melaksanakan penilaian (mengikuti perkembangan) sikap dengan 

teknik observasi:  
 

1. Jurnal penilaian (perkembangan) sikap ditulis oleh wali kelas, 
guru mata pelajaran, dan guru BK selama periode satu 
semester;  

2. Bagi wali kelas, 1 (satu) jurnal digunakan untuk satu kelas 
yang menjadi tanggung-jawabnya; bagi guru mata pelajaran 1 

(satu) jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya; bagi 
guru BK 1 (satu) jurnal digunakan untuk setiap kelas di bawah 
bimbingannya;  

3. Perkembangan sikap sipritual dan sikap sosial siswa dapat 
dicatat dalam satu jurnal atau dalam 2 (dua) jurnal yang 
terpisah;  

4. Siswa yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka 
yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik 

secara alami (siswa-siswa yang menunjukkan sikap baik tidak 
harus dicatat dalam jurnal);  

5. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam 

jurnal tersebut tidak terbataspada butir-butir nilai sikap 
(perilaku) yang hendak ditanamkan melalui pembelajaran yang 

saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, 
tetapi juga butir-butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan 
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dalam semester itu selama sikap tersebut ditunjukkan oleh 
siswa melalui perilakunya secara alami;  

6. Wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK mencatat 
(perkembangan) sikap siswa segera setelah mereka 
menyaksikan dan/atau memperoleh informasi terpercaya 

mengenai perilaku siswa sangat baik/kurang baik yang 
ditunjukkan siswa secara alami;  

7. Apabila siswa tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang 
baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan 
sikap yang baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik 

tersebut harus dicatat dalam jurnal;.  
8. Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK 

meringkas perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial 

setiap siswa dan menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali 
kelas untuk diolah lebih lanjut;  

 
Apabila catatan perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial 
dijadikan satu, perlu ditambahkan satu kolom KETERANGAN di 

bagian paling kanan untuk menuliskan apakah perilaku tersebut 
sikap SPIRITUAL atau sikap SOSIAL. 
 

Contoh Lembar Observasi 
Nama  : ............................... 

Kelas : ............................... 
Pelaksanaan Pengamatan : ............................... 

No. Tanggal Catatan 
Perilaku 

Butir Soal Keterangan 

1.     

2.     

 
b. Penilaian diri  

Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian 

terhadap diri sendiri (siswa) dengan mengidentifikasi kelebihan dan 
kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa 

dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap 
siswa. Selain itu penilaian diri siswa juga dapat digunakan untuk 
menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan 

refleksi atau mawas diri.  
 
Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang 

berisi BUTIR-BUTIR PERNYATAAN SIKAP POSITIF YANG 
DIHARAPKAN dengan kolom YA dan TIDAK atau dengan Likert Scale. 

Satu lembar penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian sikap 
spiritual dan sikap sosial sekaligus.  
Contoh Lembar Penilaian Diri 

Nama  : ............................... 
Kelas : ............................... 

Semester : ............................... 
 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas   

2. Saya salat lima waktu tepat waktu.   

3. Saya berani mengakui kesalahansaya   

4. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu   
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5. Saya mengembalikan barang yang saya pinjam   

6. Saya meminta maaf jika saya melakukan 
kesalahan 

  

7. Saya datang ke sekolah tepat waktu   

.... .....   

Keterangan: 
Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan butir-butir 
sikap yang dinilai. Format tabel di atas hanya sebagai contoh, 

satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan. 
 

c. Penilaian Antar teman  

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaianyang dilakukan 
oleh seorang siswa (penilai) terhadap siswa yang lain terkait dengan 

sikap/perilaku siswa yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil 
penilaian antarteman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. 
Selain itu penilaian antarteman juga dapat digunakan untuk 

menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan 
saling menghargai.  

 
Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang 
berisi BUTIR-BUTIR PERNYATAAN SIKAP POSITIF YANG 

DIHARAPKAN dengan kolomYA dan TIDAK atau dengan Likert Scale. 
Satu lembar penilaian diri dapat digunakan untuk penilaian sikap 

spiritual dan sikap sosial sekaligus. 
 
Hasil penilaian antarteman perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan 

memberikan bantuan fasilitasi terhadap siswa yang belum 
menunjukkan sikap yang diharapkan. 
Contoh Lembar Penilaian Antarteman 

Nama teman yang dinilai : ............................... 
Nama Penilai : ............................... 

Kelas : ............................... 
Semester : ............................... 
Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” 

sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya. 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan 
aktivitas. 

  

2. Teman saya salat lima waktu tepat waktu.   

3. Teman saya tidak menyontek dalam mengerjakan 

ujian/penilaian. 

  

.... .....   

Keterangan: 
Pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan butir-butir 

sikap yang dinilai. Format tabel di atas hanya sebagai contoh, 
satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai kebutuhan. 
 

 
B. Penilaian Pengetahuan  

 
1. Pengertian Penilaian Pengetahuan  

 

Penilaian pengetahuan (KI-3)adalah penilaian yang dilakukan untuk 
mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, 
konseptual, maupun prosedural serta kecakapan berpikir tingkat 
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rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan 
berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai 

dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai 
dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Penilaian pengetahuan, selain untuk 

mengetahui apakah siswa telah mencapai KBM/KKM, juga untuk 
mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaanpengetahuan 

siswa dalam proses pembelajaran (diagnostic). Hasil penilaian 
digunakan memberi umpan balik (feedback) kepada siswa dan guru 
untuk perbaikan mutu pembelajaran. Hasil penilaian pengetahuan 

yang dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran dinyatakan 
dalam bentuk angka dengan rentang 0-100.  

 
2. Teknik Penilaian Pengetahuan  

 

Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai 
dengan karakteristik masing-masing KD. Teknik yang biasa digunakan 

antara lain tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio.  
Berikut disajikan uraian mengenai pengertian, langkah-langkah, dan 
contoh kisi-kisi dan butir instrumen tes tertulis, lisan, penugasan, dan 

portofolio dalam penilaian pengetahuan.  
 
a. Tes Tertulis  

Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban disajikan secara 
tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, dan 

uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan atau disiapkan dengan 
mengikuti langkah-langkah berikut:  
(1)  Menetapkan tujuan tes. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan tujuan 
penilaian, apakah untuk keperluan mengetahui capaian 

pembelajaran ataukah untuk memperbaiki proses pembelajaran, 
atau untuk kedua-duanya. Tujuan penilaian harian (PH) berbeda 
dengan tujuan penilaian tengah semester (PTS), dan tujuan 

untuk penilaian akhir semester (PAS). Sementara penilaian 
harian biasanya diselenggarakan untuk mengetahui capaian 
pembelajaran ataukah untuk memperbaiki proses pembelajaran, 

PTS dan PAS umumnya untuk mengetahui capaian pembelajaran.  
 

(2) Menyusun kisi-kisi.  
Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang memuat kriteria soal yang 
akan ditulis yang meliputi antara lain KD yang akan diukur, 

materi, indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Kisi-kisi 
disusun untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang 
seharusnya diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural dengan kecakapan berfikir tingkat 
rendah hingga tinggi akan terwakili secara memadai.  

 
(3) Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal.  

 

(4) Menyusun pedoman penskoran.  
Untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban 

singkat disediakan kunci jawaban. Untuk soal uraian disediakan 
kunci/model jawaban dan rubrik. 
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b. Tes Lisan  
Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara 

lisan dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Selain 
bertujuan mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan 
pembelajaran, tes lisan dapat menumbuhkan sikap berani 

berpendapat, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara 
efektif. Dengan demikian, tes lisan dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Tes lisan juga dapat digunakan untuk 
melihat ketertarikan siswa terhadap pengetahuan yang diajarkan 
dan motivasi siswa dalam belajar. 

 
c. Penugasan  

Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur 

dan/atau memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan 
pengetahuan. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dapat 

dilakukan setelah proses pembelajaran (assessment of learning). 
Sedangkan penugasan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan 
sebelum dan/atau selama proses pembelajaran (assessment for 
learning). Tugas dapat dikerjakan baik secara individu maupun 
kelompok sesuai karakteristik tugas yang diberikan.  

 
d. Portofolio  

Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang bersifat reflektif-integratif yang 
menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode 

tertentu. Ada beberapa tipe portofolio antara lain portofolio 
dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. Guru dapat 
memilih tipe portofolio yang sesuai dengan tujuannya. Untuk SMP, 

tipe portofolio yang utama untuk penilaian pengetahuan adalah 
portofolio pameran, yaitu merupakan kumpulan sampel pekerjaan 

terbaik dari KD pada KI-3, terutama pekerjaan-pekerjaan dari 
tugas-tugas dan ulangan harian tertulis yang diberikan kepada 
siswa.  

 
Portofolio setiap siswa disimpan dalam suatu folder (map) dan diberi 

tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio dapat disimpan dalam 
bentuk cetakan dan/atau elektronik. Pada akhir suatu semester 
kumpulan sampel pekerjaan tersebut digunakan sebagai sebagian 

bahan untuk mendeskripsikan pencapaian pengetahuan secara 
deskriptif. Portofolio pengetahuan tidak diskor lagi dengan angka. 

 

C. Penilaian Keterampilan  
 

1. Pengertian Penilaian Keterampilan  
Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan 

untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks 
sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian 

keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain 
penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik 
penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan 

karakteristik KD pada KI-4.  
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2. Teknik Penilaian Keterampilan  
Berikut disajikan uraian singkat mengenai teknik-teknik penilaian 

keterampilan tersebut yang mencakup pengertian, langkah-langkah, 
dan contoh instrumen dan rubrik penilaian.  

 

a. Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja adalah penilaian untuk mengukur capaian 

pembelajaran yang berupa keterampilan proses dan/atau hasil 
(produk). Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian 
kinerja adalah kualitas proses mengerjakan/melakukan suatu tugas 

atau kulaitas produknya atau kedua-duanya. Contoh keterampilan 
proses adalah keterampilan melakukan tugas/tindakan dengan 
menggunakan alat dan/atau bahan dengan prosedur kerja kerja 

tertentu, sementara produk adalah sesuatu (bisanya barang) yang 
dihasilkan dari penyelesaian sebuah tugas. 

Langkah-langkah umum penilaian kinerja adalah:  
a)   menyusun kisi-kisi;  
b) mengembangkan/menyusun tugas yang dilengkapi dengan 

langkah-langkah, bahan, dan alat;  
c)  menyusun rubrik penskoran dengan memperhatikan aspek- 

aspek yang perlu dinilai;  

d)  melaksanakan penilaian dengan mengamati siswa selama proses 
penyelesaian tugas dan/atau menilai produk akhirnya 

berdasarkan rubrik;  
e)   mengolah hasil penilaian dan melakukan tindak lanjut.  

 

b. Penilaian Proyek  
Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya 
melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode/waktu tertentu. 
Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau 

beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran.Tugas 
tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, 
pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan 

penyajian data, serta pelaporan.  
Pada penilaian proyek setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu:  
1) Pengelolaan  

Kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, 

dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan 
laporan.  

2) Relevansi  
Topik, data, dan produk sesuai dengan KD.  

3) Keaslian  

Produk (misalnya laporan) yang dihasilkan siswa merupakan 
hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru 
berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek siswa.  

4) Inovasi dan kreativitas  
Hasil proyek siswa terdapat unsur-unsur kebaruan dan 

menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. 
 

c. Penilaian Portofolio  

Seperti pada penilaian pengetahuan, portofolio untuk penilaian 
keterampilan merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD 

pada KI-4. Portofolio setiap siswa disimpan dalam suatu folder (map) 
dan diberi tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio dapat 
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disimpan dalam bentuk cetakan dan/atau elektronik. Pada akhir 
suatu semester kumpulan sampel karya tersebut digunakan sebagai 

sebagian bahan untuk mendeskripsikan pencapaian keterampilan 
secara deskriptif. Portofolio keterampilan tidak diskor lagi dengan 
angka. 
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BAB V 
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  

 
A. Media  

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. 

 
1. Fungsi Media belajar antara lain: 

a. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman 
yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta 
didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang 

menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan 
buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media 
pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta 

didik tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, 
maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. Obyek 

dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun 
bentuk gambar-gambar yang dapat disajikan secara audio visual 
dan audial. 

b. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. 
Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam 

kelas oleh para peserta didik tentang suatu obyek, dikarenakan 
obyek terlalu besar, obyek terlalu kecil, obyek yang bergerak 
terlalu lambat, obyek yang bergerak terlalu cepat, obyek yang 

terlalu kompleks, obyek yang bunyinya terlalu halus, obyek 
mengandung berbahaya dan resiko tinggi. Melalui penggunaan 
media yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada 

peserta didik. 
c. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung 

antara peserta didik dengan lingkungannya. 
d. Media menghasilkan keseragaman pengamatan 
e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan 

realistis. 
f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 
g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk 

belajar. 
h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari 

yang konkrit sampai dengan abstrak. 
 

2. Macam-macam media belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, diantaranya: 
a. Media Visual: grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik 

b. Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan 
sejenisnya 

c. Projected still media : slide; over head projektor (OHP), in focus dan 

sejenisnya. 
d. Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), 

komputer dan sejenisnya. 
e. Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, baik 

yang bersifat visual, audial, projected still media maupun projected 
motion media bisa dilakukan secara bersama dan serempak melalui 
satu alat saja yang disebut Multi Media. Sebagai contoh dalam 
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penggunaan komputer tidak hanya bersifat projected motion media, 
namun dapat meramu semua jenis media yang bersifat interaktif. 

 
3. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

media antara lain: 
a. Kesesuaian dengan tujuan, 

Didalam 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 peserta didik 
Dalam hal ini media harus disesuaikan   dengan karakteristik 
peserta didik/guru. Karakteristik peserta didik dilihat dari segi 

kuantitatif ataupun kualitatif terhadap media yang akan 
digunakan. Artinya ada media yang cocok untuk sekelompok 
peserta didik, namun tidak cocok dengan peserta didik lainnya. 

Misalnya ada peserta didik yang memiliki kekurangan pada salah 
satu alat inderanya, maka guru tidak akan memilih media yang 

tidak bisa diserap oleh indera peserta didiknya. Selain itu, 
dipertimbangkan juga aspek kemampuan awal peserta didik, 
budaya maupun kebiasaan peserta didik. Hal ini perlu dilakukan 

untuk menghindari respon negatif peserta didik, kesenjangan 
pemahaman antara pemahaman peserta didik sebagai hasil 

belajarnya dengan isi materi yang terdapat pada media tersebut. 
d. Kesesuaian dengan teori 

Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu 

media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun 
didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset 
sehingga teruji validitasnya. Media yang dipilih harus 

menunjukkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 
e. Kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik 

Peserta didik yang belajar dipengaruhi oleh gaya belajar, oleh 
karenanya pemilihan media harus didasarkan pada kondisi 
psikologis peserta didik. Menurut Bobbi DePorter, terdapat tiga 

gaya belajar peserta didik; pertama, tipe visual. Peserta didik yang 
memiliki tipe visual akan mudah memahami materi jika media 

yang digunakan adalah media visual seperti TV, Video, Gafis dan 
lain-lain, kedua, tipe auditif. Peserta didik tipe ini lebih menyukai 
cara belajar dengan mendengarkan dibanding menulis dan 

melihat tayangan, ketiga, tipe kinestetik. Peserta didik pada tipe 
ini lebih suka melakukan dibandingkan membaca dan 

mendengarkan.     
 
 

4. Prinsip-Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran 
Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu 

mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu: 
a. Tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. 

Jadi kemungkinan suatu media hanya cocok untuk tujuan 

pembelajaran tertentu, tetapi mungkin juga bisa digunakan 
untuk materi yang lain atau dengan kata lain menggunakan 

media sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 
b. Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini 

berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar 
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saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 
pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan 

komponen lain dalam perancangan pembelajaran.  
c. Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah 

untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudahan belajar 

peserta didik haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan 
penggunaan suatu media. 

d. Penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran 
bukan hanya sekedar selingan, pengisi waktu atau hiburan, 
melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan 

pembelajaran yang berlangsung. 
e. Pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan  pada 

tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi 

tenaga pengajar, dan sebagainya. 
 

B. Sumber Belajar  
Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa 
data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik 

dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi 
sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar 

atau mencapai kompetensi tertentu. Dengan demikian sumber belajar itu 
merupakan bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang 
mengandung hal-hal baru.  

 
1. Fungsi Sumber Belajar  

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: 
1) Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik 

2) Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga 
dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih 

individual, dengan cara: 
1) Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional 

2) Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang 
sesuai dengan kemampuannnya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

dengan cara 
1) Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis   
2) Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh 

penelitian. 
d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan  

1) Meningkatkan kemampuan sumber belajar 
2) Penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: 

1) Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat 
verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya kongkrit 

2) Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 
f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan 

menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. 

 
2. Jenis-jenis Sumber Belajar 

Jenis sumber belajar ada dua yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), 
yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau 

dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk 
memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 
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b. Sumber belajar yang dimanfaatkan(learning resources by 
utilization), yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk 

keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, 
diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran 

 
3. Bentuk-bentuk  sumber belajar  

a. Sumber belajar pokok 

1) Al-Qur-an 
2) Hadiś 

b. Sumber belajar tambahan 

1) Pesan: informasi, bahan ajar; cerita rakyat, dongeng, hikayat, 
dan sebagainya 

2) Orang: guru, instruktur, peserta didik, ahli, nara sumber, 
tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karier dan 
sebagainya 

3) Bahan: buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang 
dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan 

sebagainya 
4) Alat/perlengkapan: perangkat keras, komputer, radio, televisi, 

VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, 

motor, alat listrik, obeng dan sebagainya 
5) Pendekatan/ metode/ teknik: disikusi, seminar, pemecahan 

masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, 

diskusi, debat, talk shaw dan sejenisnya 
6) Lingkungan: ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, 

kebun, pasar, toko, museum, kantor dan sebagainya. 
 

4. Kriteria memilih sumber belajar 

Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai 
berikut:  

a. Ekonomis adalah sumber belajar yang digunakan tidak harus 
terpatok pada harga yang mahal 

b. Praktis adalah sumber belajar yang digunakan tidak memerlukan 

pengelolaan yang rumit, sulit dan langka 
c. Mudah adalah sumber belajar yang digunakan dekat dan tersedia di 

sekitar lingkungan kita 

d. Fleksibel adalah sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
tujuan instruksional  

e. Sesuai dengan tujuan: mendukung proses dan pencapaian tujuan 
belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar peserta 
didik. 
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BAB VI  
GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 

DALAM PEMBELAJARAN ABAD 21 
 
A. Profil 

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran, 
memiliki posisi yang sangat menentukan.Tugas guru adalah merancang, 

mengelola, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Di samping itu, 
kedudukan guru dalam kegiatan pembelajaran juga sangat strategis dan 
menentukan. Strategis karena guru yang akan menentukan kedalaman 

dan keluasan materi pelajaran.Bersifat menentukan karena guru yang 
memilah dan memilih materi pembelajaran yang akan disajikan kepada 
peserta didik.  

 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan guru ialah kinerja di 

dalam merencanakan atau merancang, melaksanakan dan menilai 
proses pembelajaran. Guru pendidikan Agama Islam yang ideal haruslah 
memiliki beberapa kompetensi dengan memiliki syarat-syarat tertentu. 

 
Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti akan lebih 
bermakna dan menarik jika dilakukan oleh  guru yang mempunyai 

kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, profesional, spiritual, dan  
leadership.  

Dengan kompetensi tersebut, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti akan mampu mengembangkan kreatifitasnya dalam proses 
pembelajaran melalui metode atau model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi lebih termotivasi 
dan antusias, terlibat aktif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti. Proses pembelajaran menjadi bermakna, dan terjadi 
perubahan paradigma teacher-centered instruction ke student-centered 
instruction.  

 
B. Peran 

Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan menyatakan bahwa 
“PendidikanNasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak 
mulia, sehat,berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab.” Serta Bab III pasal 4 yang 
menyatakan “Pendidikan diselenggarakan sebagaisuatu proses 
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjanghayat.” Dan bab IV pasal 5 yang menyatakan “Setiap warga 
Negara mempunyai hakyang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu.” 
 

Berdasarkan undang-undang tersebut maka sekolah sebagai sebuah 

lembagapendidikan harus melaksanakan amanat yang telah digariskan 
dengan caramenyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan 

agar peserta didik memiliki kualitassesuai dengan profil peserta didik 
yang sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.Salah satu faktor 
penentu keberhasilan penyelanggaraan proses pendidikanadalah kultur 

yang dibangun dengan baik. Kultur sekolah yang baik diharapkan 
akanberhasil meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya memiliki 
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nilai akademiknamun sekaligus bernilai afektif. Kultur sekolah yang baik 
akan menunjukkan prestasiakademik peserta didikyang baik, 

berbudaya, berahlak dan berbudi pekerti yang baik. 
 

Paparan di atas menunjukkan bahwa pengembangan kultur sekolah 

harus menjadiprioritas penting. Sekolah harus secara positif 
membangun kultur sekolah yang dilakukandengan sebaik-baiknya, 

mengimplementasikannya secara konsisten, memperbaikinyasecara 
berkelanjutan melalui peningkatan mutu terpadu agar sekolah benar-
benar menjadisebuah lembaga pendidikan yang terhormat yang berhasil 

melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 
 
Kultur sekolah adalah pola nilai, keyakinan dan tradisi yang terbentuk 

melaluisejarah sekolah (Deal dan Peterson, 1990). Stolp dan Smith 
(1994) menyatakan bahwakultur sekolah adalah pola makna yang 

dipancarkan secara historis yang mencakupnorma, nilai, keyakinan, 
seremonial, ritual, tradisi dan mitos dalam derajat yangbervariasi oleh 
warga sekolah. Kultur sekolah adalah budaya sekolah yang 

menggambarkan pemikiran-pemikiran bersama (shared ideas), asumsi-
asumsi(assumptions), nilai-nilai (values), dan keyakinan (belief) yang 

dapat memberikanidentitas (identity) sekolah yang menjadi standar 
perilaku yang diharapkan. (Zamroni,2009).  

 
Lembaga sekolah sebagai pihak internal seharusnya membangun kultur 
sekolahberdasarkan pemikiran-pemikiran lembaga yang ditunjang oleh 

gaya kepemimpinankepala sekolah, perilaku guru dan peserta didik serta 
pegawai dalam memberikan layanankepada para peserta didik, orang 
tua, dan lingkungannya sebagai pihak eksternal. Kultur positifsekolah 

seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mengarahkan seluruh warga 
sekolahmenuju perubahan-perubahan positif. Pada umumnya setiap 

sekolah telah memilikikulturnya sendiri namun sekolah yang berhasil 
adalah sekolah yang memiliki kulturpositif yang sejalan dengan visi dan 
misi sekolah. Kultur sekolah yang baik, dapat menampilkan figur atau 

sosok guru sebagai multi fungsi dan keteladanan, memanfaatkan 
lingkungan alam, sosial dan budaya. 

 
Bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan di sekolah antara lain: 

 

1. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
dengan guru mata pelajaran lain 
Hubungan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

guru mata pelajaran lain harus menunjukkan keharmonisan, baik 
diluar maupun didalam sekolah, ketika didalam sekolahhubungan 

itu akan dilihat langsung oleh peserta didiknya. Oleh karenaitu 
tingkah laku guru harus mencerminkan suri tauladan yang 
baik.Keharmonisan antara guru akan menimbulkan 

suasanakedamaian yang menyenangkan. Suasana sekolah yang 
efektif dirasakan sebagaipenuh rasa kekeluargaan, bersifat praktis, 

dan penuh kejujuran.Sekolah selalu beranggapan, bahwa lingkungan 
sekolah yang baikmerupakan prioritas utama untuk pencapaian 
kemajuan pendidikan di sekolah. 

 
2. Guru dengan siswa 

Tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan segenap 

potensi peserta didiknya secara optimal, agar mereka dapat mandiri 
dan berkembang menjadi manusia-manusia yang cerdas, baik cerdas 
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secara fisik, intelektual, sosial, emosional, moral dan spiritual. 
Sebagai konsekuensi logis dari tugas yang diembannya, guru 

senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didiknya. 
Dalam konteks tugas, hubungan diantara keduanya adalah 
hubungan profesional.  Berikut ini bentuk kerjasama guru dengan 

siswa: 
a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati 

dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, 
warga sekolah, dan anggota masyarakat. 

c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki 

karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak 
atas layanan pembelajaran. 

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan 
menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. 

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-

menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan 
mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai 
lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. 

f. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap 
gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi 

peserta didik. 
g. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya 

untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan 

keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk 
berkarya. 

h. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-
kali merendahkan martabat peserta didiknya. 

i. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta 

didiknya secara adil. 
j. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi 

kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. 

k. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun 
dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didiknya. 
l. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi 

peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses 

belajar,  menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan. 
 

3. Guru dengan orang tua 
Hubungan Kerjasama Antara Guru dan Orangtua dalam 
meningkatkan aktivitas belajar Murid: 

a. Adanya Kunjungan ke rumah siswa (home visit) 
Pelaksanaan kunjungan kerumah anak didik berdampak positif 
diantaranya : 

Kunjungan melahirkan perasaan pada diri peserta didik bahwa 
sekolahnya selalu memperhatikan dan mengawasinya. Kunjungan 

tersebut memberi kesempatan kepada guru melihat sendiri dan 
mengobservasi langsung cara peserta didik belajar, latar belakang 
hidupnya, dan tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam 

keluarga. Guru berkesempatan untuk memberikan penerangan 
kepada orangtua peserta didik tentang pendidikan yang baik, 

cara-cara menghadapi masalah yang sedang dialami anaknya. 
Hubungan antara orangtua dengan guru akan bertambah erat. 
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Kunjungan dapat memberikan motivasi kepada orangtua peserta 
didik untuk lebih terbuka dan dapat bekerjasama dalam upaya 

memajukan pendidikan anaknya. Guru mempunyai kesempatan 
untuk mengadakan interview mengenai berbagai macam keadaan 
atau kejadian tentang sesuatu yang ingin ia ketahui. Terjadinya 

komunikasi dan saling memberikan informasi tentang keadaan 
anak serta saling memberi petunjuk antara guru dengan 

orangtua. 
b. Diundangnya Orangtua ke Sekolah 

Kalau ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah 

yang memungkinkan untuk dihadiri oleh orangtua maka akan 
positif sekali bila orangtua diundang untuk datang kesekolah. 

c. Case Conference 
Case Conference merupakan rapat atau conference tentang 
penyelesaian masalah. Conference biasanya dipimpin oleh orang 

yang paling mengetahui persoalan bimbingan konseling 
khususnya tentang permasalahan yang dimaksud tujuannya agar 

mencari jalan yang paling tepat agar masalah anak didik dapat 
diatasi dengan baik. 

d. Komite sekolah 

Komite sekolah adalah organisasi orangtua peserta didik atau 
wali murid yang dimaksudkanuntuk menjalin kerjasama dalam 

usaha pengembangan sekolah baik dari segi pembelajaran atau 
segi yang lain yang dapat membantu menciptakan suasana 
sekolah yang kondusif. 

e. Mengadakan Surat Menyurat antara Sekolah dan Keluarga 
Surat menyurat diperlukan terutama pada waktu-waktu yang 
sangat diperlukan pada perbaikan pendidikan peserta didik, 

seperti surat peringatan dari guru kepada orangtua jika anaknya 
perlu lebih giat, sering membolos, sering berbuat keributan dan 

sebagainya. 
 

4. Guru dengan masyarakat 

Bentuk-bentuk hubungan kerja sama guru dengan masyarakat 
antara lain : 

a. Mengikutsertakan guru dalam kegiatan masyarakat 
Partisipasi warga sekolah dalam kegiatan masyarakat sekitarnya, 
misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari 

besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Selain 
itu keikutsertaan guru dan peserta didik dalam kegiatan 
masyarakat bisa ditunjukkan dengan adanya program baksos 

(bakti sosial) untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun 
yang terkena musibah/ bencana, kegiatan bazar sekolah dengan 

memamerkan hasil karya siswa, termasuk pementasan karya 
tulis, karya seni dan karya keterampilan pada saat hari 
kemerdekaan Republik Indonesia, kunjungan guru ke rumah 

tokoh masyarakat. 
Hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan 

kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota 
masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya 
terhadap pembangunan masyarakat. 

b. Menjadi fasilitator dalam hal penyediaan fasilitas sekolah untuk 
keperluan masyarakat. Sekolah dapat menyediakan fasilitasnya 
untuk kepentingan masyarakat sekitar sepanjang tidak 

mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran.  
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BAB VII 
PENUTUP 

 
Proses pembelajaran merupakan  tahapan-tahapan yang dilalui dalam 
mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, 

dalam hal ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Peserta didik. 
Salah satu peran yang dimiliki oleh seorang Pendidik untuk melalui tahap-

tahap ini adalah sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik 
Pendidik harus berupaya dengan optimal  mempersiapkan rancangan 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta  

didik,  demi  mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh E.Mulyasa (2007), bahwa tugas Pendidik tidak hanya 
menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi 

fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar (facilitate of 
learning) kepada seluruh peserta didik.  Untuk mampu melakukan proses 

pembelajaran ini maka Pendidik harus mampu menyiapkan proses 
pembelajarannya. 

 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dilaksanakan 
dengan menekankan pada proses pembiasaan, penghayatan, dan 

pengamalan agama Islam. Pembelajaran tersebut dilakukan dengan berbagai 
macam pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik materi yang dibelajarkan dan kompetensi yang akan 

dicapai.  
 

Semoga pedoman mata pelajaran ini dapat benar-benar menjadi acuan atau 
referensi bagi para Pendidik dalam merencanakan, mengembangkan, dan 
melaksanakan proses pembelajaran serta menilai hasil pembelajaran PAK 

sesuai dengan tuntuntan kurikulum 2013. 
 

 


