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ABSTRAK 

 

Hasanudin, Mohammad. 2014. Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam 
Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN 
Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Retno 
Widyaningrum, M.Pd, (II) Andhita Dessy W., M.Si. 

 
Kata Kunci: Implementasi, Peer Tutoring, Pembelajaran Akidah Akhlak 

Pendidikan adalah pemberian pengaruh dengan berbagai macam yang 

berpengaruh, yang sengaja dipilih untuk membantu anak, agar berkembang 

jasmaniah, akalnya, dan akhlaknya. Realitanya di MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo dalam proses belajar mengajar masih ditemukan adanya kurang 

minatnya peserta didik pada cara mengajar yang diterapkan guru mata pelajaran 

dalam proses mengajar, dimana siswa kurang aktif dan cenderung pasif. Banyak 

faktor yang mempengaruhi perilaku individu baik yang bersumber dari dalam 

dirinya (faktor internal) ataupun yang berasal dari luar dirinya (faktor eksternal). 

Salah satu aktivitas mengajar yang dapat digunakan untuk menghasilkan proses 

belajar-mengajar yang baik dan untuk mengatasi permasalah tersebut dengan 

mengimplementasikan peer tutoring dalam kegiatan pembelajaran. Peer tutoring 

merupakan sebuah strategi pembelajaran yang mana terdapat peserta didik yang 

pandai mengajar peserta didik yang lain. Artinya peserta didik saling membantu 

antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Dalam beberapa 

kasus, bimbingan teman (peer tutoring) menghasilkan pencapaian akademik yang 

lebih besar. Selain keluarga dan guru, teman seusia atau sebaya (peer) juga 

memainkan peran penting dalam perkembangan anak. 

Untuk mendiskripsikan implementasi peer tutoring dalam pembelajaran 

mata pelajaran Akidah Akhlak tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran 

mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015? dan (2) Bagaimana hasil implementasi strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A 

MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015?. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisa datanya menggunakan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, 

dan kesimpulan. 

Hasil penelitian adalah: (1) Implementasi strategi peer tutoring dalam 

pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dilakukan dengan perencanaan 

pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007, pelaksanaan peer 

tutoring di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo sudah berjalan sesuai 

prosedur yang ada berdasarkan pada poin utama dalam strategi peer tutoring 

yakni adanya pendelegasian peserta didik untuk memberikan bimbingan kepada 
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peserta didik yang lain dalam tingkatan kelas yang sama (satu kelas). dan evaluasi 

pembelajaran dilakukan dengan tes formatif melalui tes tulis. (2) Hasil yang 

diperoleh dari implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran mata 

pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 dari segi afektif peserta didik lebih menghargai satu sama 

lain, dari segi kognitif pencapain hasil belajar dari setiap materi yang diajarkan di 

atas KKM dan dari segi psikomotorik peserta didik mampu menyampaikan materi 

dengan baik dan benar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah pemberian pengaruh dengan berbagai macam yang 

berpengaruh, yang sengaja kita pilih untuk membantu anak, agar berkembang 

jasmaniah, akalnya, dan akhlaknya, sehingga sedikit demi sedikit sampai 

kepada batas kesempurnaan maksimal yang dapat ia capai, sehingga dia 

bahagia dalam kehidupannya sebagai individu dalam kehidupan 

kemasyarakatan (sosial) dan setiap tindakan yang keluar daripadanya menjadi 

lebih sempurna, lebih tepat dan lebih baik bagi masyarakat.
1
  

Fungsi pendidikan adalah membimbing anak ke arah suatu tujuan yang 

kita nilaii tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa 

semua anak didik kepada tujuan itu. Apa yang diajarkan hendaknya dipahami 

oleh semua anak.
2
 Maka dari itu seorang guru diharapkan bisa membawa 

perannya dalam proses belajar mengajar dengan baik, hal ini dikarenakan 

tugas guru mengajar adalah agar bahan yang disampaikannya dikuasai 

sepenuhnya oleh semua murid, bukan hanya oleh beberapa orang saja yang 

diberikan angka tertinggi. Pemahaman harus penuh, bukan tiga perempat, 

setengah atau seperempat.
3
 Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

                                                           
1
 Abu Bakar Muhammad, Pedoman Pendidikan dan Pengajaran (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), 9. 
2
 Nasution, Berbagi Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 35. 
3
 Ibid. 
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usaha yang dilakukan untuk mengantarkan peserta didik kepada 

perkembangan yang optimal, mencakup jasmani, akal, dan akhlaknya. 

Pendidikan Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki keterkaitan 

antar komponen-komponen. Komponen-komponen itu adalah tujuan, 

pendidik, anak didik, alat-alat pendidikan dan lingkungan.
4
 Adanya perubahan 

dalam salah satu komponen tersebut akan mempengaruhi komponen yang lain. 

Misalnya adanya perubahan pada tujuan pendidikan akan menyebabkan 

perubahan juga pada kurikulum yang diterapkan dan juga alat-alat pendidikan 

yang dipakai. 

Terkait dengan tujuan, pendidikan Islam bertujuan memberikan bekal 

pengetahuan dan keterampilan untuk keperluan hidup di dunia, juga dibarengi 

dengan pemberian bekal nilai-nilai akhlak, membina hati dan rohaninya 

sehingga menjadi hamba Allah swt. yang baik, bahagia di dunia dan akhirat.
5
 

Penanaman nilai-nilai akhlak atau yang sering disebut sebagai budi pekerti di 

sini menjadi hal yang urgen dalam pendidikan Islam. 

Pendidikan budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan Islam 

telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa 

pendidikan Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan 

sebenarnya dari pendidikan Islam.
6
 Di sini akhlak merupakan roh dari 

pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan utama dari dari pendidikan Islam adalah 

pembentukan akhlak peserta didik. Akhlak atau yang sering disebut dengan 

                                                           
4
 Basuki, Dkk., Pengantar Ilmu Pendidikan (Ponorogo: STAIN Po Press, 2007), 20. 

5
 Ibid., 18. 

6
 M. Athiyah al-Abra >sy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustomi A. Ghani 

dan Djohar Bahri (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 15. 
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budi pekerti ditunjukkan seseorang melalui perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha 

untuk merubah perilaku, yang tentunya ke arah yang lebih baik.  

Dalam meningkatkan prestasi belajar seorang peserta didik harus bisa 

meningkatkan minat dan motivasi belajarnya baik motivasi internal maupun 

eksternal karena motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai
7
, seorang peserta didik 

yang ingin berhasil dalam proses belajar harus memiliki motivasi yang kuat 

karena motivasi merupakan kekuatan yang menjadikan pendorong kegiatan 

individu, yang menunjukkan suatu kondisi dalam diri individu yang 

mendorong atau menggerakkan individu tersebut melakukan kegiatan dalam 

mencapai tujuan dalam proses belajarnya.
8
 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku individu baik yang 

bersumber dari dalam dirinya (faktor internal) ataupun yang berasal dari luar 

dirinya (faktor eksternal). Faktor internal merupakan segala sifat dan 

kecakapan yang dimiliki atau dikuasai individu dalam perkembangannya, 

diperolah dari hasil keturunan atau karena interaksi keturunan dengan 

lingkungannya. Faktor eksternal merupakan segala hal yang diterima individu 

                                                           
7
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2009), 75.  
8
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2005), 60. 
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dari lingkungannya.
9
 Dalam dunia pendidikan faktor-faktor di atas juga 

berpengaruh terhadap prestasi dari pembelajaran yang di lakukan oleh setiap 

peserta didik. Bila dikaitkan dengan lingkungan, merupakan faktor yang juga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Lingkungan yang telah 

memberikan pengaruh kepada peserta didik adalah teman sebaya yang 

terkadang bisa menjerumuskan seorang peserta didik kepada hal yang negatif 

tapi juga tidak menutup kemungkinan juga memberikan pengaruh yang besar 

dalam hal positif. Terlebih mereka saling bergaul satu sama lain jadi informasi 

apapun yang dihadapi oleh mereka jelas lebih cepat tersebar. Dari informasi-

informasi tersebut akan membuat seorang peserta didik bisa meresponnya 

sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, kalaupun peserta didik belum bisa 

meresponnnya peserta didik akan berusaha untuk mencari tahu terkait dengan 

informasi tersebut.  

Seorang teman dalam hal ini sebagai lingkungan dari faktor-faktor 

dalam dunia pendidikan sangat berperan dalam penyampaian informasi-

informasi yang dibutuhkan oleh teman sebayanya. Selain untuk 

menyampaikan dari informasi yang diperolehnya juga bisa sebagai ajang 

untuk tukar pikiran ketika seorang teman telah menyampaikan sebuah 

informasi kepada temannya. 

MTsN Ngunut merupakan madrasah setingkat SLTP yang berada di 

bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. 

S. Sukowati, Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 

                                                           
9
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 44. 
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merupakan madrasah yang menjadi idola bagi setiap siswa yang ada di 

kecamatan Babadan terlebih khusus untuk daerah di sebelah barat dari 

kecamatan Babadan bahkan ada beberapa siswa yang berasal dari kecamatan 

Sukorejo dan Madiun bagian selatan. Mengingat banyaknya peminat yang 

ingin menjadi peserta didik di MTsN Ngunut Ponorogo pihak madrasah pun 

terus meningkatkan mutu madrasah baik fisik maupun non fisik. Dalam 

penerimaan peserta didik baru bahkan ada satu kelas berasal dari daerah yang 

sama baik desa maupun asal sekolahnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo pada tanggal 3 Juni 2014 ditemukan kurang minatnya 

peserta didik pada cara mengajar yang diterapkan guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak dalam proses mengajar, dimana siswa terlihat kurang aktif dan 

cenderung pasif. Misalnya ketika guru setelah menerangkan suatu mata 

pelajaran siswa tidak ada yang bertanya terkait dengan pelajaran yang baru 

diterangkan oleh guru walaupun guru sudah meminta peserta didik untuk 

bertanya. 

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah 

agar peserta didik aktif mengikuti proses belajar-mengajar pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak adalah dengan mengimplementasikan peer tutoring dalam 

kegiatan pembelajaran. Peer tutoring merupakan sebuah strategi pembelajaran 

yang mana terdapat peserta didik yang pandai mengajar peserta didik yang 

lain. Di mana peer tutoring ini lebih menekankan pada kegiatan peserta didik 
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itu sendiri dalam proses belajar mata pelajaran. Artinya peserta didik saling 

membantu antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. 

Dalam beberapa kasus, bimbingan teman (peer tutoring) menghasilkan 

pencapaian akademik yang lebih besar dibandingkan entah pendidikan tuntas 

ataupun seisi kelas yang lebih tradisional. Salah satu kemungkinan alasannya 

adalah bimbingan teman memberikan siswa banyak kesempatan untuk 

membuat respon aktif yang dari sudut pandang behavioris sangat penting bagi 

pembelajaran.
10

 

Selain keluarga dan guru, teman seusia atau sebaya (peer) juga 

memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Dalam konteks 

perkembangan anak, teman seusia adalah anak pada usia yang sama atau pada 

level kedewasaan yang sama. Beberapa interaksi teman sebaya memainkan 

peran unik. Age grading akan terjadi meskipun sekolah tidak membagi kelas 

berdasarkan umum dan anak dibiarkan menentukan sendiri komposisi 

masyarakat mereka. Salah satu fungsi terpenting dari kelompok teman seusia 

adalah informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga.
11

 

Kemudian dalam hubungannya dengan mata pelajaran Akidah Akhlak 

implementasi strategi peer tutoring ini membutuhkan hubungan sosial yang 

sejak awal sudah dimiliki oleh masing-masing peserta didik sesuai dengan 

latar belakang siswa yang ada kaitannya dengan norma-norma yang ada di 

masyarakat dan itu tidak terlepas dari mata pelajaran Akidah Akhlak itu 

                                                           
10

 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Siswa Tumbuh dan Berkembang 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 193. 
11

 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2008), 100. 
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sendiri yang telah membahas materi antara hubungan manusia dengan Tuhan 

dan manusia dengan manusia. 

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

mengangkat judul: “IMPLEMEN TASI STRATEGI PEER 

TUTORING DALAM PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 

AKIDAH AKHLAK DI KELAS VIII A MTsN NGUNUT BABADAN 

PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014/2015”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi strategi peer tutoring dalam 

proses mengajar pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. Dimana fenomena 

pembelajaran dengan mengimplementasikan strategi peer tutoring hanya 

diterapkan di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah 

antara lain: 

1. Bagaimana implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran mata 

pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 
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2. Bagaimana hasil implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran 

mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII 

A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil implementasi strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII 

A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh 

nantinya dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada 

umumnya, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran dalam dunia 

pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi pihak sekolah 

Yakni sebagai bahan informasi, dimana hasil dari penelitian 

tersebut bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pelaku 

pendidikan khususnya guru dalam memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pendidikan terlebih sebagai informasi untuk cara mengajar yang 

baik. 

b. Manfaat bagi penulis 

Dapat menambah cakrawala berpikir bagi peneliti dan 

mendapatkan pengalaman praktis dalam memperkaya ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
12

 Dalam penelitian kualitatif memiliki karakteristik 

alamiah, peneliti sebagai sumber data langsung, deskriptif, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan hasil 

penelitiannya lebih menekankan “makna” dari pada generalisasi.13
 

                                                           
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2007), 

4. 
13

 Ibid., 8-13. 
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Berdasarkan sifat pendekatannya, penelitian ini digolongkan ke 

dalam penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu meliputi 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
14

 Dalam hal ini peneliti 

akan melakukan penelitian tentang implementasi strategi peer tutoring 

dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data. Selain itu dalam penelitian kualitatif kehadiran 

peneliti di lapangan mutlak diperlukan karena peneliti bertindak sebagai 

aktor sekaligus pengumpul data. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrumens kunci pengumpul data. Sedangkan 

instrumens lain sebagai penunjang.
15

 Dengan kehadiran peneliti di 

lapangan pertama menemui kepala sekolah, kemudian bertemu dengan 

waka kurikulum dan guru PAI, maka dari situlah kemudian lanjutkan 

untuk melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. 

3. Lokasi Penelitian 

Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitannya dengan 

metodologi penelitian adalah tempat penelitian. Yang dimaksud dengan 

tempat penelitian tidak lain adalah tempat dimana proses studi yang 

digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian 

                                                           
14

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIE, 1996), 24-25. 
15

 Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 310. 
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berlangsung.
16

 Lokasi penelitian ini mengambil tempat di MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo. Hal ini sesuai dengan judul penelitian “Implementasi 

strategi peer tutoring dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

di Kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

MTsN Ngunut Babadan Ponorogo merupakan madrasah setingkat 

SLTP yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik 

Indonesia yang berlokasi di Jl. S. Sukowati, Desa Ngunut Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo, merupakan madrasah yang menjadi idola 

bagi setiap siswa yang ada di kecamatan Babadan terlebih khusus untuk 

daerah di sebelah barat dari kecamatan Babadan bahkan ada beberapa 

siswa yang berasal dari kecamatan Sukorejo dan Madiun bagian selatan. 

Selain itu kemajemukan para peserta didik yang menjadi salah satu alasan 

mengapa peneliti mengadakan penelitian di MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Data dalam penelitian adalah kata dan tindakan, sebagai sumber 

utama selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Sumber 

data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. 

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sumber data adalah 

sebagai berikut:  

                                                           
16

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya  (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2008), 53. 
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a. Manusia, yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum dan guru mata pelajaran Akidah Akhlak MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo. 

b. Non manusia, yang meliputi dokumen data sekolah serta buku-buku 

yang relevan dengan penelitian ini. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam melancarkan proses penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode sebagai berikut: 

a. Metode wawancara 

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dalam 

pertemuan tatap muka, baik secara individual maupun kelompok.
17

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.
18

 

Metode ini digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data 

yang berhubungan dengan implementasi strategi peer tutoring dalam 

pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo. Bagaimana implementasi strategi peer tutoring 

dan hasil implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran mata 

                                                           
17

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 216. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011), 137. 
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pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

khususnya di kelas III A. 

Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut ditulis 

lengkap dengan kode-kode transkip wawancara. Tulisan lengkap dari 

wawancara ini dinamakan trankip wawancara. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian.
19

 Observasi 

sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kueisoner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

obyek-obyek alam yang lain.
20

 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.
21

 Dengan teknik ini, 

peneliti dapat mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek 

penelitian. Selama peneliti dilapangan, peneliti dapat menyempitkan 

lagi penelitiannya dengan melakukan observasi selektif dan juga 

                                                           
19

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, 77.  
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 145. 
21

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2006), 203. 
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melakukan observasi deskriptif yang nantinya hasil dari observasi 

dicatat. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

yang diperoleh dari catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
22

 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi juga berguna untuk 

mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya, visi, misi dan 

indikator, kondisi obyektif sekolah, struktur organisasi, keadaan guru, 

keadaan siswa dan keadaan sarana prasarana MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain.
23

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban 

yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh 

data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan 

                                                           
22

 Ibid., 329. 
23

 Tim Penyusun Dosen STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syariah, 

Tarbiyah, Ushuluddin) (Ponorogo: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan 2010), 40. 
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bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.
24

 Adapun komponen-komponen yang digunakan peneliti 

dalam proses analisis data kualitatif dengan menerapkan model Miles dan 

Huberman. Aktivitas dalam analisa data meliputi data reduction, data 

display, dan conclusion. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada 

gambar berikut:
25

 

 
 

 

 

   

 

 

Gambar 1.1 Aktivitas dalam Analisa Data 

Keterangan: 

a. Langkah pertama yaitu mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 

                                                           
24

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D), 337. 
25

 Tim Penyusun Dosen STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syariah, 

Tarbiyah, Ushuluddin), 41. 
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b. Langkah kedua yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bila pola-pola yang ditemukan 

telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi 

pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

c. Langkah ketiga yaitu dalam analisa data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan-kesimpulan dan verifikasi.
26

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas),
27

 derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi, ketekunan 

pengamatan dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dengan situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Teknik triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu memanfaatkan implementasi 

sumber, metode, penyidik dan teori.
28

 

 

                                                           
26

 Ibid., 41-42. 
27

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
28
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8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan 

dalam dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

(1) Tahap pra lapangan yaitu menyusun proposal penelitian yaitu 

digunakan untuk meminta ijin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan 

sumber data yang diperlukan, (2) Tahap pekerjaan lapangan yaitu 

Memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan 

berimplementasi serta sambil mengumpulkan data, (3) Tahap analisis data 

yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data, (4) Tahap 

penulisan hasil laporan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang dimaksud di sini adalah merupakan keseluruhan dari 

isi penelitian secara singkat yang terdiri dari lima bab. Dari bab-bab tersebut 

terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian dari urutan pembahasan 

dalam penelitian. Maka sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, Bab ini memberikan gambaran secara global yang 

berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II: Kajian teori yang membahas tentang peer tutoring, 

pembelajaran dan mata pelajaran Akidah Akhlak. Telaah pustaka yang 

berfungsi sebagai alat penyusunan Instrument Pengumpulan Data (IPD). 
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Bab III: Hasil temuan, dalam bab ini berisi tentang sejarah, visi misi 

profil tentang MTsN Ngunut Babadan Ponorogo serta mendiskripsikan data 

tentang tentang implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran mata 

pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Bab IV: Berisi tentang analisis tentang implementasi strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A 

MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Bab V: Penutup bab ini berisikan tentang kesimpulan yang memuat 

hal-hal yang pokok dari isi pembahasan dan saran sebagai masukan kepada 

berbagai pihak. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Peer Tutoring 

a. Pengertian Peer Tutoring 

Dalam beberapa kasus, bimbingan teman (peer tutoring) 

menghasilkan pencapaian akademik yang lebih besar dibandingkan 

entah pendidikan tuntas ataupun seisi kelas yang lebih tradisional. 

Salah satu kemungkinan alasannya adalah bimibingan teman 

memberikan siswa banyak kesempatan untuk membuat respon aktif 

yang dari sudut pandang behavioris sangat penting bagi 

pembelajaran.
29

 

Selain keluarga dan guru, teman seusia atau sebaya (peer) juga 

memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Dalam konteks 

perkembangan anak, teman seusia adalah anak pada usia yang sama 

atau pada level kedewasaan yang sama. Beberapa interaksi teman 

sebaya memainkan peran unik. Age grading akan terjadi meskipun 

sekolah tidak membagi kelas berdasarkan umum dan anak dibiarkan 

menentukan sendiri komposisi masyarakat mereka. Salah satu fungsi 

                                                           
29

 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Siswa Tumbuh dan Berkembang 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 193. 
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terpenting dari kelompok teman seusia adalah informasi dan 

perbandingan tentang dunia di luar keluarga.
30

 

Hubungan sebaya sangat penting bagi perkembangan anak. 

Teman memberikan companionship (perkawanan) dan dukungan, 

memungkinkan anak untuk mengambil bagian di dalam kegiatan-

kegiatan sosial-rekreasional yang tidak dapat dilakukan sendiri, yang 

penting bagi perkembangan ketrampilan sosial anak. Dengan 

berinteraksi dengan sebayanya, anak akan belajar tentang bagaimana 

bergabung dengan kelompok, menjalin pertemanan baru, menangani 

konflik dan belajar bekerja sama.
31

 Hubungan teman sebaya yang baik 

mungkin dibutuhkan untuk perkembangan normal.
32

 Anak akan belajar 

banyak ketrampilan sosial yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan 

sukses dengan anak-anak seusianya.
33

 

Menurut Suharsimi Arikunto adakalanya seorang siswa lebih 

mudah menerima keterangan yang diberikan oleh kawan sebangku 

atau kawan yang lain karena tidak adanya rasa enggan atau malu untuk 

bertanya, guru dapat meminta bantuan kepada anak-anak yang 

menerangkan kepada kawan-kawannya. Pelaksanaan ini disebut peer 

tutoring karena mempunyai usia yang hampir sebaya.
34

 

                                                           
30

 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2008), 100. 
31

 Daniael Muijs, Dkk., Effective Teaching Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), 201-202. 
32

 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, 100. 
33

 Daniael Muijs, Dkk., Effective Teaching Teori dan Aplikasi, 213. 
34

 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa (Jakarta: Rajawali, 1992), 62. 
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Peer tutoring adalah seorang siswa pandai yang membantu 

belajar siswa lainnya dalam tingkat kelas yang sama. Peer tutoring 

atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah tutor sebaya, 

ada beberapa ahli menyebutkan pengertian tutor sebaya adalah sebagai 

berikut: Tutor sebaya adalah sebuah prsedur siswa mengajar siswa 

lainnya. Tipe pertama adalah pengajar dan pembelajar dari usia yang 

sama.
35

 

Beberapa ahli percaya bahwa satu pelajaran benar-benar 

dikuasai hanya apabila peserta didik mampu mengajarkan pada peserta 

didik lainnya. Mengajar teman sebaya memberikan kesempatan dan 

mendorong pada peserta didik mempelajari sesuatu dengan baik, dan 

pada waktu yang sama ia menjadi nara sumber bagi yang lain.
36

 

Istilah peer tutoring mengandung makna yang sama dengan 

tutor teman sejawat merupakan salah satu pendekatan mengajar yang 

menuntut seorang peserta didik mampu mengajar pada peserta didik 

lainnya. Strategi peer tutoring baik digunakan untuk menggairahkan 

kemauan peserta didik untuk mengajarkan kepada temannya. Jika 

selama ini ada ungkapan yang mengatakan bahwa metode belajar yang 

paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain maka 

                                                           
35

 http://smkswadayatmg.wordpress.com/2007/09/27/penerapan-metode-tutor-sebaya-
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 Mel Silberman, Aactive Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: 
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strategi ini akan sangat membantu peserta didik di dalam mengajarkan 

materi kepada teman-teman sekelasnya.
37

 

Pembelajaran dengan menggunakan peer tutoring merupakan 

salah satu dari strategi pembelajaran yang berbasis active learning 

(pembelajaran aktif). Pembelajaran aktif adalah murid belajar dengan 

melakukan aktivitas praktis dan dengan menerapkan pengetahuan dan 

keahlian ke dalam pengalaman mereka sendiri.
38

 Pengertian lain telah 

menjelaskan bahwa pembelajaran aktif adalah belajar yang meliputi 

berbagai cara untuk membuat siswa aktif sejak awal melalui aktivitas-

aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat 

membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran.
39

 Siswa dituntut 

untuk aktif berdiskusi dengan sesama temannya atau mengerjakan 

tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh guru, baik tugas itu 

dikerjakan di rumah maupun di sekolah.
40
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Beberapa ciri dari pembelajaran aktif sebagaimana 

dikemukakan dalam panduan pembelajaran model ALIS (active 

learning in school) adalah sebagai berikut:
41

 

1) Pembelajaran berpusat pada siswa. 

2) Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. 

3) Pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. 

4) Pembelajaran melayani gaya anak belajar yang berbeda-beda. 

5) Pembelajaran mendorong anak untuk berorentasi multi arah 

(siswa-guru). 

6) Pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau 

sumber belajar. 

7) Pembelajaran berpusat pada anak. 

8) Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

9) Guru memantau proses belajar siswa. 

10) Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak. 

b. Langkah-langkah Peer Tutoring 

Strategi pembelajaran yang aktif dalam proses pembelajaran 

adalah siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan 

konsep baru atau menghasilkan suatu karya.
42

 Proses pembelajaran 
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dengan menggunakan peer tutoring ini keaktifan siswa lebih 

diutamakan, itu bukan berarti peran seorang guru dihilangkan dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan peer tutoring ini. Mengapa 

demikian? karena guru adalah pemegang hak otoritas cabang-cabang 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Walaupun 

begitu, tugas guru tidak hanya menuangkan ilmu ke dalam otak para 

siswa, tetapi juga melatih ketrampilan (ranah karsa) dan menanamkan 

sikap serta nilai (ranah rasa) kepada mereka. Sehubungan dengan hal 

itu, rangkaian tujuan dan hasil yang harus dicapai guru terutama ialah 

membangkitkan kegiatan belajar siswa. Dengan kegiatan siswa 

diharapkan berhasil mengubah tingkah lakunya sendiri ke arah yang 

lebih maju dan positif.
43

  

Pembelajaran dengan menggunakan peer tutoring dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
44

 

1) Guru menyusun kelompok-kelompok belajar. Pembentukan 

kelompok yang tepat sangat diperlukan guna memberikan 

kelancaran dalam proses pembelajaran. Kemampuan otak 

ditingkatkan oleh interaksi sosial yang positif. Identitas diri dan 

kemampuan belajar sangat dipengaruhi oleh hubungan antara siswa 

yang tidak bersaing dan perasaan siswa yang merasa diikutkan 

                                                           
43

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007), 252. 
44

 http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-

mpd/5cmodel-pembelajaran-paikem22810.pdf 2.53, Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2013, 

Pukul 14:38 WIB.  

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-mpd/5cmodel-pembelajaran-paikem22810.pdf%202.53
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-mpd/5cmodel-pembelajaran-paikem22810.pdf%202.53


27 

 

dalam suatu kelompok sosial.
45

 Dalam pembentukan kelompok 

belajar yang tepat Martha Kaufeldt memberikan garis besar sebagai 

berikut:
46

 

a) Bentuklah rasa untuk memiliki dan merasa diikutkan dengan 

menciptakan kelompok-kelompok dasar. 

b) Sebelumnya aturlah berbagai pasangan dan kelompok kecil 

guna menghemat waktu dan mengurangi stres. 

c) Kenali klub-klub belajar, karena hal itu diperlukan untuk 

mengajar ulang atau mengelompokkan para siswa berdasarkan 

minat. 

2) Setiap kelompok minimal memiliki satu orang peserta didik yang 

memiliki kemampuan tinggi untuk menjadi tutor teman sejawat. 

3) Guru menjelaskan tentang cara penyelesaian tugas melalui belajar 

kelompok, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota 

kelompok. 

4) Guru memberi tugas dengan catatan peserta didik yang kesulitan 

dalam mengerjakan tugas dapat meminta bimbingan kepada teman 

yang ditunjuk sebagai tutor/guru.  

5) Guru mengamati aktivitas belajar dan memberi penilaian 

kompetensi.  

                                                           
45
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6) Guru, tutor dan peserta didik memberikan evaluasi proses belajar 

mengajar untuk menetapkan tindak lanjut kegiatan putaran 

berikutnya. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Peer Tutoring 

Peer tutoring memiliki beberapa kelebihan dan juga 

kelemahan. Adapun kelebihan dari peer tutoring adalah sebagai 

berikut: 

1) Adanya suasana hubungan yang lebih akrab dan dekat antara siswa 

yang dibantu dengan siswa sebagai tutor yang membantu. 

2) Bagi tutor sendiri kegiatannya merupakan pengayaan dan 

menambah motivasi belajar. 

3) Bersifat efisien, artinya bisa lebih banyak yang dibantu. 

4) Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab akan kepercayaan.
47

 

Selain memiliki kelebihan peer tutoring juga memiliki 

kelemahan ketika menggunakan strategi ini, adapun kelemahan dari 

peer tutoring adalah sebagai berikut: 

1) Siswa yang dipilih sebagai tutor dan berprestasi baik belum tentu 

mempunyai hubungan baik dengan siswa yang dibantu. 

2) Siswa yang dipilih sebagai tutor sebaya belum tentu bisa 

menyampaikan materi dengan baik.
48

 

Dari kelebihan dan kelemahan yang sudah dipaparkan di atas 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik ketika 
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 http://setiadiwijaya.wordpress.com/2012/05/25/tutor-sebaya/, Diakses Pada Tanggal 

23 Oktober 2013 Pukul 10.16 WIB. 
48

 Ibid. 

http://setiadiwijaya.wordpress.com/2012/05/25/tutor-sebaya/


29 

 

pembelajaran menggunakan peer tutoring ini terutama masalah aspek-

aspek yang dimiliki oleh peserta didik baik kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. 

2. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” 

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

kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” 

dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, 

perbuatan, cara mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. 

Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang 

di dalamnya terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, memberi 

contoh dan atau serta mengatur serta memfasilitasi berbagai hal kepada 

peserta didik agar bisa belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan. 

Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha sistematis yang memungkin 

terciptanya pendidikan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 
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peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
49

 

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik 

belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi 

agar terjadi kegiatan belajar.
50

 Dalam UU No.2 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas Pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.
51

 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara 

guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang 

ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri 

seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk 

gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti 

lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu. Sebagai suatu proses kerja sama, pembelajaran 

tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa 

saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan 

demikian, kesadaran dan keterpahaman guru dan siswa akan tujuan 

yang harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan syarat 
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mutlak yang tidak bisa ditawar, sehingga dalam prosesnya guru dan 

siswa mengarah pada tujuan yang sama.
52

 

Pendapat lain mengungkapkan pembelajaran secara sederhana 

dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual 

dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan hendaknya sendiri. 

Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral 

keagamaan, aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai 

interaksi dan pengalaman belajar. Pada prinsipnya pembelajaran tidak 

sama dengan pengajaran. Pembelajaran menekankan pada aktivitas 

peserta didik, sedangkan pengajaran menekankan pada aktivitas 

pendidik. Menurut Nasution, pembelajaran adalah suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses 

belajar.
53

 

b. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan 

keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Dengan demikian, proses perencanaan harus dimulai dari penetapan 

tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen 

yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus 
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dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
54

 Jelas penting sekali bagi 

guru dalam merencanakan dan mengambil keputusan supaya tujuan 

yang dikehendaki dari sebuah mata pelajaran dibuat sejelas mungkin.
55

 

Setiap perencanaan, minimal harus memiliki empat unsur yang 

harus dipenui dalam sebuah perencanaan. Adapun unsur-unsur yang 

dimaksud adalah sebagai berikut:
56

 

1) Adanya tujuan yang harus dicapai. 

2) Adanya strategi untuk mencapai tujuan. 

3) Sumber daya yang dapat mendukung. 

4) Implementasi setiap keputusan. 

Dari pengertian pembelajaran yang sudah di uraikan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan 

pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir 

secara rasional tentang sasaran dan pembelajaran tertentu, yakni 

perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan 

sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala 

potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses 

pengambilan keputusan tersebut tersusunnya dokumen yang berisi 

tentang hal-hal di atas, sehingga selanjutnya dokumen tersebut dapat 

dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.
57
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Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap 

muka.
58

 Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan 

tujuan/kompetensi, pemilihan sumber pembelajaran, skenario 

pembelajaran dan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Bukti fisik 

dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran 

yang diketahui dan disahkan oleh atasan.
59

 

Secara administratif rencana ini dituangkan ke dalam RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP yang berlandaskan UU 

No.19 tahun 2005 yaitu: Seperangkat rencana yang menggambarkan 

proses dan Prosedur pengorganisasian kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar (KD) yang telah ditetapkan dalam 

standar isi dan dijabarkan di dalam silabus.
60

 Secara sederhana RPP ini 

dapat diumpamakan sebagai sebuah skenario pembelajaran yang akan 

dilaksanakan oleh guru dalam interval waktu yang telah ditentukan. 

RPP ini akan dijadikan pegangan guru dalam menyiapkan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar dan pembelajaran 

yang diselenggarakannya bagi siswa.
61

 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur 
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dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam standart isi dan dijabarkan dalam 

silabus.
62

 

Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, 

ikhtisar atau pokok-pokok isi atu materi pelajaran. Menurut Majid dan 

Andayani, silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas dan penilaian hasil belajar. 

Sedangkan pengertian silabus yang dikeluarkan oleh Depdiknas adalah 

bentuk pengembangan dan penjabaran kurikulum menjadi rencana 

pembelajaran atau susunan materi pembelajaran yang teratur pada 

mata pelajaran tertentu pada kelas/semester tertentu.
63

 Silabus 

digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum 

berupa penjabaran lebih lanjut dari standart kompetensi dan 

kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian 

materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standart 

kompetensi dan kemampuan dasar. 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok 

mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh 

setiap satuan pendidikan.
64
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Silabus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, berikut 

landasan yuridis tentang pengembangan silabus: 

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (2). “Sekolah 

dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan 

silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar 

kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab dibidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, 

dan SMK dan departemen yang menangani urusan pemerintah di 

bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK”. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20. “Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan 

penilaian hasil belajar”. 

3) Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan bahwa 

“Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata 

pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 



36 

 

alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.”65
 

Silabus merupakan produk utama dari pengembangan 

kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan 

yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan 

kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus dapat dikatakan 

sebagai kurikulum ideal (ideal/potential curriculum), sedangkan 

proses pembelajaran merupakan kurikulum aktual (actual/real 

curriculum).
66

 Dalam silabus tidak ada langkah-langkah pembelajaran. 

Silabus dibuat untuk satu semester. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah segala sesuatunya disiapkan, dengan berpegang kepada 

RPP guru akan menyelenggarakan kegiatan belajar dan 

pembelajaran.
67

 Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses 

berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari 

kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah 

interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan 

pengajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.
68

 

Pelaksanaan pembelajaran ini meliputi penggunaan bahan, 

metode, media/alat, dan sumber pembelajaran sebagai implementasi 
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dari pelaksanaan pembelajaran.
69

 Dalam kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran ini guru menerapkan langkah-langkah dalam strategi 

pembelajaran yang sudah dipilih dan direncanakan sebelumnya. 

Dengan demikian pelaksanaan pengajaran adalah pelaksanaan strategi-

strategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pengajaran.
70

  

Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam 

mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran individual. 

Kegiatan ini mencakup tahapan pra-pembelajaran (pengecekan 

persiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, 

strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, 

penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman dan tidak 

lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian 

oleh kepala sekolah atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran 

yang dikelola guru.
71

 

Menurut nana sudjana, pelaksanaan proses belajar mengajar 

meliputi pertahapan sebagai berikut:
72

 

1) Tahap pra instruksional, yakni tahap yang ditempuh pada saat 

memulai suatu proses belajar mengajar. 

2) Tahap instruksional, yakni tahap pemberian bahan pengajaran. 
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3) Tahap evaluasi dan tindak lanjut, tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui keberhasilan dari tahap instruksional. 

d. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam 

belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar.
73

 Evaluasi adalah suatu 

proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan 

evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai 

atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan 

arti adalah evaluasi.
74

  

Evaluasi merupakan proses melihat kembali bukti dan 

menentukan nilainya.
75

 Hal senada juga diungkapkan oleh Edwind 

Wandt dan Gerald W. Brown (1977): evaluation refer to the act or 

process to determining the value of something. Menurut definisi ini, 

maka evaluasi itu merujuk kepada atau mengandung pengertian: suatu 

tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.
76

 

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu 

tujuan telah dapat dicapai.
77
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Berdasarkan pengertian di atas, tujuan evaluasi pembelajaran 

antara lain adalah untuk mendapat data pembuktian yang akan 

menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan 

siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler/pembelajaran. Jadi 

tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat hasil belajar peserta 

didik.
78

 Evaluasi terhadap hasil belajar siswa akan memberikan 

informasi tentang:
79

 

1) Kelemahan dalam perencanaan pembelajaran, yakni mengenai isi 

pelajaran, prosedur pembelajarandan juga bahan-bahan pelajaran 

yang digunakan. 

2) Kekeliruan mendiagnosis siswa tentang kesiapan mengikuti 

pengalaman belajar. 

3) Kelengkapan tujuan pembelajaran khusus. 

4) Kelemahan-kelemahan instrument yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Kegiatan evaluasi dapat mencakup deskripsi tingkah laku, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif dilengkapi dengan 

pengukuran, yang digunakan untuk menentukan perkembangan dan 

pertumbuhan siswa. Di samping itu, evaluasi kuantitatif juga 

diperlukan untuk menempatkan posisi seorang siswa dalam kelompok 

atau kelasnya.  
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 Ada kecenderungan bahwa sebagian guru melengkapi laporan 

evaluasinya dengan evaluasi kualitatif yang di dalamnya lebih banyak 

berisi informasi kualitatif. Evaluasi kualitatif tidak selalu tepat, karena 

adanya faktor judgment atau pertimbangan subjektivitas yang dibuat 

oleh guru.  Judgment tersebut biasanya bisa bervariasi dari waktu ke 

waktu karena dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal dari 

internal guru, misalnya empati, rasa iba dan kedekatan hubungan 

peserta didik; maupun faktor eksternal guru, seperti kebijakan sekolah, 

faktor kolegial sesame guru atau atas nama citra lembaga.
80

 

Tugas guru dalam melakukan evaluasi adalah membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud, seorang guru perlu 

bertindak secara aktif dalam membawa setiap langkah dalam proses 

pembelajaran. Tindakan aktif tersebut sebaiknya merupakan tindakan 

profesional yang dilakukan oleh seorang guru agar dikatakan 

bermakna apabila hasil akhirnya berorentasi pada tujuan pembelajaran 

yang diterapkan di dalam kelas.
81

 

Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran guna untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat pemahaman peserta didik dan dalam memahami 

materi yang diperoleh diperlukan suatu penilaian yakni dengan 

menggunakan penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah 

penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa 
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serta faktor penyebabnya.
82

 Penilaian diagnostik dimaksudkan untuk 

mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian 

formatif sebelumnya.
83

 Penilaian diagnostik biasanya dilaksanakan 

sebelum suatu pelajaran dimulai. Tujuannnya adalah untuk menjajagi 

pengetahuan dan ketrampilan yang telah dikuasai oleh peserta didik. 

Dengan kata lain apakah peserta didik sudah mempunyai pengetahuan 

dan ketrampilan tertentu untuk dapat mengikuti materi pelajaran lain. 

Namun bisa juga dilaksanakan ketika materi sudah selesai 

disampaikan.
84

  

Untuk mengetahui bahwa suatu proses belajar mengajar 

dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing 

sesuai dengan filsafatnya namun untuk menyamakan persepsi 

sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang telah disempurnakan, 

antara lain suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan 

pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus 

(TIK) nya dapat tercapai. 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya TIK, guru perlu 

mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan suatu bahasan 

kepada siswa.
85

 Jenis penilaian formatif adalah penilaian yang 

dilaksanakan pada akhir program belajar-mengajar itu sendiri. Dengan 
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demikian, penilaian formatif berorentasi kepada proses belajar 

mengajar. Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat 

memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya.
86

 Hasil 

tes formatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu.
87

 

3. Pelajaran Akidah Akhlak 

Secara etimologis, akidah dari kata „aqada yang mengandung arti 

ikatan atau keterkaitan, atau dua utas tali dalam satu buhul yang 

tersambung. Akidah berarti pula janji, karena janji merupakan ikatan 

kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Secara 

terminologis, akidah dalam Islam berarti keimanan atau keyakinan 

seseorang terhadap Allah swt. yang menciptakan alam semesta beserta 

seluruh isinya dengan segala sifat dan perbuatannya. Definisi tersebut 

menggambarkan bahwa seseorang yang menjadikan Islam sebagai akidah 

ia sudah terikat oleh segala aturan atau hukum yang terdapat dalam 

Islam.
88

 

Sedangkan akhlak berasal dari bahasa Arab yakni khuluk, yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
89

 

Secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak, antara lain: 
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a. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, dan 

gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

b. Menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 

c. Menurut Abdul Karim Zaidah, akhlak adalah nilai atau sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya 

seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk 

kemudian memilih atau meninggalkannya.
90

  

d. Dr. M. Abdullah Dirros mengemukakan definisi akhlak sebagai 

berikut: 

Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, 

kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal 

akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak 

yang jahat).
91

 

 

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, 

sehingga akan muncul secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan 

atau pemikiran baik itu perbuatan baik maupun buruk, lalu dipilih atau 

ditinggalkan. 

Dalam Islam akhlak sangat penting bagi manusia, bahkan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. 
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Kepentingan akhlak ini tidak saja dirasakan oleh manusia itu sendiri dalam 

kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat bahkan dalam kehidupan 

bernegara. Akhlak merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk 

manusia dengan yang lain, sebab seandainya manusia tanpa akhlak, maka 

hilang derajat kemanusiaannya.
92

 

Seperti diketahui, agama Islam menuntut agar masnusia dididik 

dengan segala totalitasnya (jasmani, akal dan jiwa) tanpa perbedaan dan 

pemisahan, dan sedapat mungkin disajikan secara simultan. Hal ini terlihat 

jelas dalam materi-materi yang disajikan al-Qur‟an dan Hadis. Uraian-

uraiannya dengan argumentasi-argumentasi logis, atau yang dapat 

dibuktikan sendiri oleh manusia (anak didiknya) melalui penalaran 

akalnya. Dengan ini, manusia akan merasa diajak berperan dalam 

menemukan, memiliki dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.
93

 

Dalam pandangan Islam, pendidikan memiliki banyak pengertian, 

dintaranya: ta‟lim, tarbiyah dan ta‟dib. Ta‟lim merupakan masdar dari 

„allama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau 

penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Penunjukkan 

kata Ta‟lim pada pengertian pendidikan sesuai dengan firman Allah SWT: 
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Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat 

lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu memang orang-orang yang benar!”. (Q.S. 2:31) 

 

 Istilah ta‟dib menurut al-Attas adalah pengenalan dan pengakuan 

tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu yang di dalam tatanan 

penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan 

dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud 

dan keberadaa-Nya.  

Sedangkan istilah yang digunakan untuk pendidikan adalah 

tarbiyah, karena tarbiyah sudah mencakup pendidikan jasmani, akal, 

akhlak, sosial, perasaan. Ta‟lim memiliki makna pengajaran. Sedangkan 

ta‟dib berarti penanaman sopan santun; dalam bentuk tingkah laku, yang 

keduanya merupakan bagian dari tarbiyah.
94

 

Pendidikan adalah sarana penting dalam membangun peradaban 

manusia. Di dalamnya ada proses mengubah manusia yang pada awalnya 

tidak tahu sesuatu menjadi tahu.
95

 Pendidikan dapat diartikan sebagai 

bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik sehingga terbentuknya kepribadian yang utama, oleh 

karena itu pendidikan dipandang salah satu aspek yang memiliki peranan 

pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian.  
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Pendidikan Agama Islam merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia 

muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak 

mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
96

 

Pendidikan Agama Islam merupakan bagian integral dari program 

pengajaran disetiap jenjang pendidikan. Mulai dari tingkat dasar sampai 

menengah, serta merupakan usaha bimbingan guru terhadap peserta didik 

dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

menjadi manusia yang bertakwa dan warga negara yang baik. 

Menurut pendapat Zakiyah Daradjat Pendidikan Agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

Tayar Yusuf mengartikan Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, 

kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi 

manusia bertkwa kepada Allah swt. Sedangkan menurut A. Tafsir 

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang 
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kepada seseorang agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai 

dengan ajaran Islam.
97

 

Dapat disimpulkan Pendidikan Agama Islam adalah ikhtiyar 

manusia dengan jalan bimbingan untuk membantu dan mengarahkan fitrah 

agama peserta didik untuk menuju kepribadian yang baik. Adapun ruang 

lingkup pendidikan agama Islam menurut Hasbi Ash Shidiqi meliputi: 

a. Tarbiyah jismiyah, yaitu segala pendidikan yang di arahkan pada 

kesegaran dan kesehatan tubuh, supaya dapat merintangi kesukaran 

yang dihadapi dalam hidupnya. 

b. Tarbiyah aqliyah, yaitu pendidikan yang mengarah pada proses 

berfikir untuk mencerdaskan akal dan menajamkan fikiran semisal 

ilmu berhitung. 

c. Tarbiyah adabiyah, yaitu pendidikan untuk meningkatkan budi pekerti 

atau meningkatkan perangai, untuk berakhlak mulia sebagaimana 

dicontohkan Rasulullah saw.  

Seseorang bisa dikatakan memiliki kesempurnaan iman apabila dia 

memiliki budi pekerti yang mulia, oleh karena itu masalah akhlak 

merupakan salah satu pokok ajaran Islam yang harus diutamakan dalam 

Pendidikan Agama Islam untuk ditanam dan diajarkan pada peserta didik, 

disamping itu pendidikan Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab 

pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan 

pendidikan pada masa selanjutnya. 

                                                           
97

 Abdul Majid dan Dian Handayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: 

Konsep Iplementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 130. 



48 

 

Sebagaimana yang diungkapkan Zakiyah Darajat, bahwa pada 

umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan 

latihan yang dilaluinya sejak kecil. Dalam mewujudkan pendidikan 

nasional, pendidikan agama di sekolah memegang peranan sangat penting. 

Oleh karena itu, pendidikan agama di Indonesia dimasukkan ke dalam 

kurikulum nasional yang wajib diikuti anak didik mulai dari SD sampai 

dengan perguruan tinggi.
98

 

Mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah 

salah satu mata pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari akidah 

dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah/Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara 

mempelajari tentang rukun iman mulai dari iman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, sampai iman 

kepada qadla dan qadar yang dibuktikan dengan dalil-dalil naqli dan aqli, 

serta pemahaman dan penghayatan terhadap al-Asma‟ al-Husna dengan 

menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam realitas 

kehidupan individu dan sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.
99

 

Pendidikan Akidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyatakan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia 

di kehidupan sehari-hari melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, latihan 
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implementasi pengalaman dan pembiasaan dalam kehidupan masyarakat 

yang majemuk dalam bidang keagamaan. Pendidikan ini juga diarahkan 

pada pengguanaan akidah di sasu sisi dan peningkatan toleransi serta 

saling menghormati denganpengamat agama lain dalam rangka 

mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah hasil penelitian terdahulu. Adapun 

penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah: 

1. Ahmad Futaqish Ashiddieqy (243032002) tahun 2009, yang mengkaji 

sebuah penelitian dengan judul: “Implementasi Metode Cerita dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Kelas X-B Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2008/2009”. 

Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana langkah-langkah metode 

cerita dalam kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak di kelas X-B 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 Ponorogo tahun pelajaran 

2008/2009?. 2) Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat 

metode cerita atau kisah dalam pembelajaran Akidah Akhlak di kelas X-B 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 Ponorogo tahun pelajaran 

2008/2009?. 3) Bagaimana efektifitas metode cerita dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak di kelas X-B MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 

Ponorogo tahun pelajaran 2008/2009? 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Metode cerita dalam 

kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak di kelas X-B Madrasah Aliyah 
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Negeri 2 Ponorogo tahun pelajaran 2008/2009 yakni guru menerangkan 

kepada peserta didik dengan cara menceritakan kisah-kisah yang ada 

sesuai pokok bahasan dan peserta didik mendengarkan sambil memahami 

apa yang telah disampaikan guru dalam cerita tersebut. Faktor pendukung 

metode cerita ini adalah metode kisah memiliki daya tarik tersendiri bagi 

siswa, dapat menggugah emosi siswa, sedangkan faktor penghambatnya 

adalah ketidak sesuaian materi Akidah Akhlak jika menggunakan metode 

cerita, kondisi siswa yang kurang mendukung dan cenderung 

menyepelekan. Efektifitas pembelajran Akidah Akhlak melalui metode 

cerita ini diharapkan mampu memberikan jalan bagi siswa untuk 

mendapatkan pengetahuan baru, dengan harapan siswa dapat mempunyai 

pedoman dalam kehidupan yang akan datang dan diharapkan mampu 

mencontoh para tokoh dalam pembelajaran Akidah Akhlak yang pada 

akhirnya proses pembelajaran melalui metode cerita ini bisa berjalan 

dengan baik. 

2. Syahrul Alwan Sarwo Edi (243032084) yang mengkaji sebuah penelitian 

dengan judul: “Implementasi Bimbingan Sosial-Pribadi dalam Lembaga 

Pendidikan Islam (Studi Deskriptif Pelaksanaan Bimbingan) di Madrasah 

Aliyah Negeri Kembang Sawit Kebonsari Madiun.  

Dengan Rumusan Masalah: 1) Apakah motivasi dilaksanakannya 

bimbingan sosial-pribadi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kembang 

Sawit Kebonsari Madiun?. 2) Bagaimanakah bentuk kegiatan bimbingan 

sosial-pribadi yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kembang 
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Sawit Kebonsari Madiun?. 3) Apakah faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan bimbingan sosial-pribadi di Madrasah Aliyah Negeri Kembang 

Sawit Kebonsari Madiun?. 4) Apa upaya yang dilakukan pengelola dalam 

meningkatkan pelayanan bimbingan sosial-pribadi di Madrasah Aliyah 

Negeri Kembang Sawit Kebonsari Madiun?. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Motivasi dilaksanakannya 

bimbingan sosial-pribadi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kembang 

Sawit Kebonsari Madiun adalah ketidak aktifan siswa dalam belajar yang 

disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan siswa untuk menaati peraturan 

madrasah. Bentuk kegiatan bimbingan sosial-pribadi yang dilaksanakan di 

Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Kebonsari Madiun adalah: 1) 

Bimbingan individu yaitu siswa mendapat pelayanan langsung tatap muka 

secara individu. 2) Bimbingan kelompok yaitu siswa secara bersama-sama 

melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari nara sumber 

tertentu (terutama dari guru pembimbing). faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan bimbingan sosial-pribadi di Madrasah Aliyah Negeri 

Kembang Sawit Kebonsari Madiun adalah: 1) Faktor pendukung: 

coordinator komponen madrasah yaitu dari guru, osis, kesiswaaan dan 

siswa yang semua secara aktif memberikan informasi tentang perilaku 

siswa. 2) Faktor penghambat: sebagian wali kelas atau guru kurang aktif 

dalam memperhatikan siswa kurangnya koordinasi dari wali murid, 

terbatasnya waktu penanganan dari pembimbing, tidak adanya tenaga 

untuk guru BP yang professional di bidangnya dan kurang terbukanya 
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siswa terhadap masalah atau kesalahan mereka. Upaya yang dilakukan 

pengelola dalam meningkatkan pelayanan bimbingan sosial-pribadi di 

Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Kebonsari Madiun adalah: 

mengaktifkan kembali keadaan siswa, memperhatikan keadaan siswa dan 

melakukan pembinaan perilaku (akhlak) siswa. 

Dari kedua telaah penelitian terdahulu tersebut, bila dihubungkan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dan 

perbedaan. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya 

adalah dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Futaqish 

Ashiddieqy tentang studi kasus dari implementasi dari metode cerita dalam 

pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak sedangkan penulis 

membahas tentang implementasi peer tutoring dalam pembelajaran pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak. Penelitian dari saudara Syahrul Alwan Sarwo Edi 

(243032084) yang mengkaji implementasi bimbingan sosial-pribadi dalam 

lembaga pendidikan Islam ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti dimana peneliti mendiskripsikan tentang peer tutoring dimana 

bimbingan dilakukan oleh teman sebaya dari peserta didik itu sendiri. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

Untuk mendiskripsikan mengenai gambaran secara umum penelitian 

yang di adakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo 

peneliti mendiskripsikan data umum melalui hasil dokumentasi yang di ambil 

dari tempat penelitian dan juga hasil observasi langsung ke tempat penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

1. Sejarah Berdirinya MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo berdiri 

pada tanggal 25 Oktober 1993 berdasarkan keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 244 tahun 1993. Adapun sejarah berdirinya 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo, sebagai berikut: 

a. Sebelum tahun 1973 PGA merupakan Sekolah Rakyat (SR). 

b. Pada tahun 1973 menjadi PGA Pembangunan yang didirikan oleh 

pemerintah Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

c. Setelah menjadi PGA Pembangunan pada tanggal 01 Desember 1978 

PGA Pembangunan berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah 

Pembangunan yang didirikan oleh tiga orang yaitu: Bapak Sumardi, 

Bapak Ahmad Abid dan Bapak Irchamni. MTs Pembangunan 

beroperasi pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1989 dengan Nomor 

Piagam Madrasah: L.m/3/30/B/1978, dan resmi dicatat di Notaris 

Kustini Sosrokusumo, S.H, dengan Nomor: 3 tanggal 23 April 1984 
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sebagai kepala sekolah MTs Pembangunan adalah Bapak Sumardi, 

BA. 

d. Pada tanggal 26 Februari 1986 MTs Pembangunan menjadi kelas jauh 

(Filial) dari MTsN Ponorogo dengan Nomor SK: 21/E/1986. 

e. MTs Pembangunan mulai tahun 1989 berubah status menjadi MTs 

Filial dari MTsN Ponorogo sampai dengan tahun 1992. 

f. Pada tanggal 25 Oktober 1993 MTs Filial resmi menjadi Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo berdasarkan keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 tahun 1993. Adapun 

yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah Bapak Sumardi, S.Ag 

sampai dengan pada tahun 1999. 

g. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 kepala Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo dipegang oleh bapak 

H. Chozin Anwar, S.H. 

h. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 kepala Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo dipegang oleh Bapak 

H. Imam Asj‟ari, S.H.M.Pd. 

i. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 kepala Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo dipegang oleh Bapak 

Drs. H. Mudier Sunarni. 

j. Pada tahun 2014 sampai dengan sekarang kepala Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo dipegang oleh Bapak 

Drs. Moch. Haris.
100
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2. Letak Geografis MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

Letak Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo 

secara geografis terletak di jalan S. Sukowati No. 90 Desa Ngunut, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
101

 Adapun batasan wilayah 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo yaitu: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Japan, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Japan, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Japan, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo.
102

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

a. Visi 

Visi dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan 

Ponorogo adalah: Terbentuknya insan yang beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, berilmu dan berwawasan luas. 

Indikator-indikatornya adalah: 

1) Meningkatkan kedisiplinan dalam amaliah keagamaan Islam. 

2) Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

peserta didik dapat berkembang secara optimal. 
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3) Menjadikan ajaran Islam sebagai pegangan dan ketrampilan hidup 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Memiliki prestasi akademik dan mampu dalam penguasaan 

pengetahuan dan teknologi. 

5) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman. 

b. Misi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo 

memiliki misi sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kedisiplinan peserta didik di lingkungan Madrasah. 

2) Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

belajar-mengajar. 

3) Membina dan menggiatkan aktifitas keagamaan. 

4) Meningkatkan peran aktif peserta didik dalam mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5) Melengkapi dan mengoptimalkan sarana dan prasarana Madrasah 

untuk memantau prestasi peserta didik. 

c. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo adalah: 

1) Meningkatkan kualitas atau profesionalisme guru sesuai dengan 

tuntutan program pembelajaran. 
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2) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan 

program pembelajaran. 

3) Meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

4) Meningkatkan bahan bacaan di perpustakaan. 

5) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 

6) Mengikutsertakan kegiatan di luar sekolah.
103

 

4. Keadaan Guru dan Peserta didik MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

a. Keadaan guru 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan. Tujuan guru mengajar adalah agar bahan yang 

disampaikannya dikuasi sepenuhnya oleh semua murid, bukan hanya 

oleh beberapa orang saja yang diberikan angka tertinggi. Pemahaman 

harus penuh bukan tiga perempat, setengah atau sperempat saja.
104

 

Keberadaan guru di dalam sebuah institusi pendidikan harus 

diperhatikan. Tenaga pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Ngunut Babadan Ponorogo sebanyak 38 pendidik.  

Tenaga pendidik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo sebagian besar berpendidikan S1 dan ada juga yang 

sudah berpendidikan S2, secara lengakap data Guru Madrasah 
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Tsanawiyah Negeri Ngunut Ponorogo dapat di lihat di dalam 

lampiran.
105

 

b. Keadaan peserta didik 

Keadaan peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo secara keseluruhan mencapai 491 peserta didik. 

Adapun keadaan peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo menurut pembagian kelas seperti yang terlampir.
106

 

5. Struktur Organisasi MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

Setiap organisasi atau lembaga pasti menginginkan pencapaian 

tujuan yang telah diprogramkan secara maksimal, karena itu diperlukan 

koordinasi seluruh personalia secara baik sesuai dengan komposisi dan 

proporsinya masing-masing. Efektifitas kerja perlu mendapatkan perhatian 

secara serius, sehingga kendala yang kemungkinan akan terjadi dapat 

diantisipasi dan diselesaikan secara cermat. 

Salah satu langkah untuk mewujudkan koordinasi personal sekolah 

secara mantap disusunlah struktur organisasi yang mencakup keseluruhan 

bidang garapan atau spesialisasi tugas dengan harapan program yang 

dicanangkan dapat berjalan. Di samping itu dengan adanya struktur 

organisasi diharapkan dapat dihindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan 

tugas masing-masing bidang, bahkan dapat memperlancar arus 

komunikasi, baik secara horisontal maupun secara vertikal. 
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Struktur organisasi juga menunjukkan gambaran keterlibatan 

seluruh personal dalam mengemban tugas dan memikul tanggung jawab 

bersama demi tercapainya tujuan secara optimal. Melalui struktur 

organisasi ini pendistribusian tugas cenderung menampakkan 

keharmonisan hubungan masing-masing personal sekolah yang setiap 

gerak dan langkahnya terarah pada tujuan lembaga dan mengesampingkan 

kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan kelompok. 

Dalam lembaga pendidikan perlu adanya struktur organisasi yang 

jelas dan sistematis, yang nantinya memiliki fungsi masing-masing, hal ini 

bertujuan untuk menjalankan visi, misi serta tujuan pendidikan di suatu 

lembaga pendidikan. 

Struktur organisasi dimaksudkan untuk menghindari 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas masing-masing personal 

sekolah. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka masing-masing 

personal di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo 

ditetapkan beban tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. 

Adapun distribusi tugas yang dimaksud secara rinci dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

a. Tugas Kepala Madrasah 

1) Mengawasi pengelolaan administrasi madrasah, baik menyangkut 

urusan internal maupun eksternal. 

2) Mengawasi pelaksanaan pendidikan, terutama proses 

pembelajaran. 
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3) Memantau kedisiplinan dan ketertiban madrasah dan membantu 

memecahkan problem pendidikan yang dihadapi personal 

madrasah. 

4) Memberikan kesempatan dan mendorong seluruh personal 

madrasah untuk senantiasa meningkatkan kompetensi 

profesionalnya. 

5) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh program 

madrasah sebagai feed back untuk peningkatan kualitas 

pendidikan. 

b. Tugas Komite Madrasah 

1) Bekerja sama dengan pihak madrasah dalam memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana yang selaras dengan kebutuhan pendidikan. 

2) Mengadakan pengawasan dan bimbingan belajar di rumah dalam 

rangka mewujudkan keberhasilan pendidikan madrasah. 

3) Bekerja sama dengan pihak madrasah dalam memantau 

perkembangan tingkah laku peserta didik di luar sekolah sekaligus 

memecahkan problem pendidikan peserta didik serta memberikan 

masukan kepada madrasah tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu madrasah. 

c. Tugas Kepala Urusan Tata Usaha 

1) Penyusunan program ketatausahaan madrasah. 

2) Pengelolaan keuangan madrasah. 

3) Pengelolaan administrasi kepegawaian. 
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4) Pengaturan perlengkapan pendidikan di madrasah. 

5) Penyusunan dan penyajian data statistik madrasah. 

6) Pembinaan dan peningkatan profesional tenaga administratif. 

d. Tugas Wakil Kepala Urusan Kurikulum 

1) Penyusunan jadwal kegiatan madrasah sesuai dengan kalender 

pendidikan. 

2) Penyusunan pembagian tugas guru. 

3) Penyusunan jadwal pelajaran. 

4) Pengaturan jadwal pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 

5) Bersama dengan dewan guru membahas problem pembelajaran dan 

upaya mengatasinya. 

6) Penyusunan program pendidikan yang bersifat ekstrakurikuler. 

7) Penyusunan laporan pelaksanaan pembelajaran secara berkala. 

e. Tugas Wakil Kepala Urusan Kesiswaan 

1) Penyusunan program bimbingan peserta didik. 

2) Pelaksanaan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan 

peserta didik dalam rangka menegakkan kedisiplinan dan tata tertib 

madrasah. 

3) Pengelolaan seluruh organisasi peserta didik sesuai dengan 

bidangnya. 

4) Pembinaan kegiatan peserta didik yang bersifat ekstrakurikuler. 

5) Pembinaan dan pengembangan kreatifitas peserta didik berbakat. 
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f. Tugas Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana 

1) Penyusunan program pengadaan dan pembenahan sarana 

pendidikan. 

2) Pengelolaan terhadap penggunaan sarana dan prasarana. 

3) Memantau kondisi sarana dan prasarana. 

4) Menginventarisir sarana dan prasarana madrasah. 

g. Tugas Wakil Kepala Urusan Hubungan Masyarakat 

1) Pengaturan dan penyelenggaraan hubungan madrasah dengan 

orang tua. 

2) Pembinaan hubungan antara madrasah dengan lembaga-lembaga 

pendidikan dan pemerintahan yang terkait. 

3) Pemberian informasi secara luas tentang perkembangan madrasah 

kepada masyarakat. 

4) Penyusunan program wahana sosial. 

5) Penyusunan laporan perkembangan hubungan madrasah dengan 

orang tua dan lembaga-lembaga yang lain. 

h. Tugas Wali Kelas 

1) Penyusunan struktur organisasi kelas. 

2) Pengaturan piket peserta didik. 

3) Pembuatan statistik bulanan peserta didik. 

4) Pembuatan catatan khusus tentang peserta didik. 

5) Pembinaan kedisiplinan dan tertib administrasi peserta didik di 

kelasnya. 
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6) Pendataan absensi peserta didik setiap akhir bulan. 

7) Bersama dengan BK menemukan pemecahan terhadap problem 

peserta didik. 

i. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling 

1) Penyusunan dan pelaksanaan program Bimbingan dan Penyuluhan. 

2) Koordinasi dengan wali kelas tentang peserta didik bermasalah. 

3) Penyusunan dan pelaksanaan program kerja sama dengan instansi. 

lain, terutama yang berkaitan dengan bimbingan pendidikan dan 

pekerjaan. 

4) Pendataan prestasi dan minat peserta didik dalam kaitannya dengan 

pemilihan jurusan. 

5) Penyusunan dan pelaksanaan program home visit terhadap peserta 

didik bermasalah. 

6) Evaluasi dan pelaporan hasil kerja BP sebagai umpan balik untuk 

peningkatan kinerja BK tahun pelajaran berikutnya. 

j. Tugas Guru sebagai Pelaksana Proses Pembelajaran 

1) Pembuatan program tahunan dan semester. 

2) Pembuatan Program Satuan Pembelajaran. 

3) Pelaksanaan proses pembelajaran. 

4) Memantau perkembangan minat, motivasi dan prestasi belajar 

peserta didik. 
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5) Mengadakan evaluasi sebagai umpan balik untuk meningkatkan 

aktifitas mengajar guru dan aktifitas serta kedisiplinan belajar 

peserta didik. 

6) Melaksanakan kode etik dan peningkatan kompetensi 

profesionalnya Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan 

Ponorogo. Struktur organisasi ini merupakan gagasan yang 

berhubungan dengan garis kekuasaan serta tanggungjawab 

keseluruhan susunan organisasi.
107

 

Struktur organisasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015, yaitu: 

Kepala Madrasah     : Drs. Moch. Haris    

Kepala Urusan Tata Usaha   : Mujiono, SH 

Wakil Ka.Mad Urusan Kepeserta didikan : Moh. Asrofi, S.Pd 

Wakil Ka.Mad Bagian Kurikulum  : Miftahudin, S.Pd 

Wakil Ka.Mad Sarana Prasarana  : Setyono Adji, S.Pd 

Wakil Ka.Mad Urusan Humas  : Riftanto Yuwono, SE 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 

dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.
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6. Sarana dan Prasarana MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

Kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan dengan baik apabila 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sampai saat ini 

bersama kemajuan jaman dan makin banyaknya sekolah yang berdiri di 

wilayah kecamatan Babadan, Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo masih tetap eksis untuk terus berkembang menuju 

madrasah yang menjadi pilihan utama masyarakat di sekitarnya. Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo terus berbenah diri dengan 

mencakupi sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dan mengingat semakin banyaknya kuantitas peserta didik-siswi serta guna 

menggali bakat-bakat para peserta didik. Sampai saat ini Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo sudah banyak bertambah 

gedung-gedung baru sebagai fasilitas pendukung pembelajaran baik untuk 

kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. 

Beberapa fasilitas yang sampai saat ini sudah dapat terpenuhi 

antara lain: laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium 

komputer, perpustakaan yang lengkap, lapangan basket, lapangan bola 

voly, lapangan futsal, ruang kelas yang nyaman dan representatif, ruang 

multimedia, masjid “Al-Muqorrobin”109
 dan studio musik. Lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran yang telah terlampir.
110
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B. Deskripsi Data Khusus 

Untuk mendiskripsikan tentang implementasi strategi peer tutoring 

dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. Berikut peneliti 

sajikan hasil data khusus melalui wawancara dengan beberapa narasumber 

dalam penelitian ini, selain dengan menggunakan teknik wawancara peneliti 

juga akan mendiskripsikan data khusus dari hasil observasi langsung di tempat 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. 

1. Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam Pembelajaran Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

a. Latar Belakang Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam 

Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Pada dasarnya setiap sekolah memiliki tujuan yang sama yaitu 

agar semua anak didiknya bisa mencapai puncak kedewasaan berpikir 

baik dari segi pengetahuan maupun yang lainnya, dengan adanya hal 

tersebut pihak sekolah mengusahakan agar apa yang diharapkan bisa 

terwujud sehingga tujuan dari sekolah sebagai tempat menuntut ilmu 

bias berjalan dengan maksimal. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo 

selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas anak didiknya dengan 

berbagai cara melalui kegiatan pendidikan ataupun pembelajaran. 
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Untuk meningkatkan mutu pembelajaran merupakan tugas guru mata 

pelajaran untuk bisa mengembangkan rencana, proses maupun hasil 

dari pembelajaran serta diharapkan hasil yang maksimal sebagaimana 

yang telah diungkapkan oleh Bapak Drs. Moch Haris selaku Kepala 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo, bahwa: 

Kita sebagai guru memang sangat berkewajiban akan proses 

pembelajaran, proses penyampaian ilmu kepada peserta didik 

untuk bisa mengembangkan rencana, proses maupun hasil dari 

pembelajaran yang maksimal ketika berada di sekolah atau 

madrasah dalam hal ini MTsN Ngunut Babadan Ponorogo.
111

 

 

Sehingga dalam pembelajaran terutama Pendidikan Agama 

Islam khususnya mata pelajaran Akidah Akhlak sebagai pembinaan ke 

arah perilaku yang bertanggung jawab terhadap akhlak harus 

direncanakan dan dilaksanakan secara kondusif dan menyenangkan 

sehingga peserta didik memiliki motivasi dan perhatian untuk belajar 

lebih jauh. 

Strategi pembelajaran merupakan sebuah cara yang dilakukan 

guru agar materi yang disampaikan dapat mengena pada peserta didik 

dan peserta didik mudah menerima dan memahami dari materi yang 

disampaikan oleh guru. Karena dengan menggunakan strategi 

pembelajaran guru telah melakukan variasi dalam proses pembelajaran 

sehingga kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik dan membuat 

peserta didik memiliki semangat untuk mengikuti proses belajar 

mengajar hingga akhir pelajaran pada suatu mata pelajaran. Seperti 
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peer tutoring yang diterapkan di kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Ngunut Babadan Ponorogo pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak. 

Untuk mengetahui latar belakang implementasi strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 

VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 

peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Alfi Mufidah, S.Ag selaku 

guru kelas VIII A untuk mata pelajaran Akidah Akhlak dan yang 

menerapkan peer tutoring pada mata pelajaran tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak beliau menjelaskan tentang peer tutoring, bahwa: 

……… strategi peer tutoring dalam proses pembelajaran 

adalah strategi pembelajaran yang termasuk dalam metode 

pembelajaran aktif dimana peserta didik yang pandai menjadi 

tutor bagi peserta didik yang lain dalam tataran sebaya atau 

sejawatnya (satu kelas).
112

 

 

Peer tutoring ini di terapkan karena dengan menggunakan 

strategi ini peserta didik menjadi semangat kembali setelah mengikuti 

mata pelajaran lain. Untuk kelas VIII A mata pelajaran Akidah Akhlak 

menempati pada jam pelajaran pada waktu siang yang dimulai pada 

jam 12.45 WIB. Berikut penuturan Ibu Alfi Mufidah, S.Ag: 

Saya dalam proses pembelajaran sebenarnya banyak sekali 

strategi yang saya gunakan terlebih saya juga menggunakan 

fasilitas-fasilitas yang ada di kelas VIII A menggunakan power 

point dan lain sebagainya, namun penggunaan media-media 

seperti itu tetap saja yang berperan aktif adalah gurunya 
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sendiri. Dan peserta didik hanya menyimak penjelasan guru. 

Karena untuk kurikulum yang baru ini semua aspek harus bisa 

diketahui secara rinci untuk itu saya juga menggunakan 

metode active learning dan strategi yang saya gunakan adalah 

peer tutoring sebab dengan strategi ini keaktifan peserta didik 

bisa dilihat mengingat peer tutoring ini yang menjadi 

penyampai informasi adalah temannya sendiri. Dan 

harapannya peserta didik bisa memahami sepenuhnya tentang 

materi yang ada pada pelajaran Akidah Akhlak. Dengan 

kefahaman peserta didik maka juga diimbangi dengan 

meningkatnya hasil belajar dari berbagai aspek baik afektif, 

kognitif maupun psikomotorik.  

Kami menggunakan peer tutoring ini karena untuk pelajaran 

Akidah Akhlak itu untuk jadwalnya di kelas VIII A pada jam-

siang hari sekitar jam 12.45 kita baru mulai jadi keadaan 

peserta didik sudah tidak semangat lagi dalam menerima 

materi yang akan kami sampaikan.
113

 

 

Selain itu, latar belakang dari implementasi strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 

VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 

adalah keadaan peserta didik yang mayoritas berlatar belakang dari 

Sekolah Dasar/SD. Sehingga untuk Pelajaran Agama Islam khususnya 

Akidah Akhlak dirasa masih banyak yang belum memahami walaupun 

untuk kelas VIII A termasuk kelas unggulan yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo yang membedakan 

dengan kelas-kelas yang lain sebagaimana hasil wawancara yang 

menyatakan: 

Iya, saya memang mengajar di kelas VIII A. kelas VIII A itu 

termasuk kelas unggulan yang ada di MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo untuk kelas VIII dengan kondisi kelas yang lebih 

unggul dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Mulai dari 

fasilitas yang mendukung suasana pembelajaran dengan 
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ruangan ber AC, berkarpet dan setiap peserta didik memiliki 

bangku atau meja dan tempat duduk satu-satu. Dengan jumlah 

peserta didik sekitar 20 peserta didik. 

Untuk peserta didik yang berjumlah 20 tadi latar belakang 

semuanya lulusan dari SD yang tidak menutup kemungkinan 

masih ada sebagian peserta didik yang belum faham dengan 

materi-materi yang ada di pelajaran Akidah Akhlak. Hal itu 

dimungkinkan karena kita tahu sendiri untuk Pelajaran Agama 

Islam di SD itu merupakan pelajaran agama secara menyeluruh 

tidak dipilah-pilah seperti di MI. walaupun mereka berlatar 

belakang SD daya serap mereka ketika menerima materi sangat 

luar bisa itu terbukti dengan nilai hasil belajar mereka berada 

di atas KKM yang sudah di tentukan di MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo untuk pelajaran Akidah Akhlak.
114

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Drs. Moch Haris 

selaku kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan 

Ponorogo bahwa untuk kelas VIII A merupakan kelas unggulan untuk 

tingkatan kelas VIII yang memiliki fasilitias berbeda dari kelas yang 

lainnya. Berikut penuturannya: 

Kelas VIII A merupakan salah satu kelas unggulan yang ada di 

MTsN Ngunut Babadan Ponorogo dari tiga kelas, yaitu: 

pertama kelas VII A kedua kelas VIII A dan yang ketiga 

adalah kelas IX A. Untuk kelas unggulan yang ada di MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo memang berbeda dari kelas-kelas 

yang lain baik keadaan ruang yang berbeda juga keadaan 

peserta didik yang berbeda pula dilihat dari tingkat 

kecerdasannya dan rata-rata untuk kelas yang unggulan peserta 

didik memiliki daya serap terhadap pelajaran sangat cepat. 

Sedangkan untuk kondisi ruangan kelas unggulan memiliki 

fasilitas yang istimewa yakni: ruangan ber AC, lantai berkarpet 

serta bangku dan tempat duduk sendiri-sendiri setiap peserta 

didik.
115

 

 

Untuk membuktikan apakah kelas VIII A itu memiliki fasilitas 

yang berbeda dengan kelas-kelas yang lain maka peneliti melakukan 
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observasi dan dari hasil observasi menunjukkan memang untuk kelas 

VIII A termasuk kelas unggulan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam 

deskripsi kegiatan pengumpulan data melalui observasi.
116

 

Penerapan peer tutoring untuk pembelajaran mata pelajaran 

Akidah Akhlak di kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo telah mendapatkan respon yang positif dari 

berbagai pihak mulai dari Kepala Madrasah, Waka Kurikulum dan 

peserta didik dari kelas VIII A sendiri. Berikut pandangan Bapak Drs. 

Moch Haris selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo: 

Kita sadar, tidak semua pemahaman terhadap materi pelajaran 

itu diperoleh dari guru semata karena tingkat pemahaman 

setiap peserta didik itu memang berbeda-bede. Mungkin 

dengan menerima atau mendapat penjelasan dari teman 

sebayanya peserta didik bisa memahaminya. Dan selain 

pemegang proses pemebelajaran guru juga harus bisa 

memfasilitasi peserta didiknya sesuai dengan kondisi yang ada, 

agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Bila peer tutoring 

digunakan dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak itu 

merupakan langkah yang tepat karena dengan menggunakan 

teman sebaya sebagai guru atau tutor, peserta didik akan 

belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan bisa 

diterima oleh peserta didik lainnya. Kita tahu dalam Islam 

selain kita berhubungan secara vertikal dalam hal ini kepada 

yang Maha Kuasa kita juga dituntut untuk bisa berhubungan 

secara horizontal yaitu sesama makhluk ciptaan Tuhan disini 

saya melihat hubungan antara manusia dengan manusia yang 

lain. Untuk menjalin hubungan yang baik diperlukan cara yang 

baik juga. Dari sini saya menarik kesimpulan bila guru 

menerapkan peer tutoring saya melihat di sini guru selain 

menginginkan pencapaian hasil belajar yang memuaskan disini 

guru juga melatih dan mempersiapkan peserta didiknya untuk 

bisa terampil, cakap dan santun dalam menyampaikan sebuah 
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informasi dan ini merupakan bekal untuk menghadapi masa 

depan peserta didik karena peer tutoring merupakan bagian 

dari pembelajaran aktif jadi peserta didik harus bisa aktif 

sesuai kebutuhannya sebagai seorang peserta didik.
117

 

 

Lebih lanjut beliau bapak kepala madrasah juga menambahkan 

tentang pembelajaran menggunakan peer tutoring ini: 

Jadi saya mendukung sekali bila pembelajaran Akidah Akhlak 

menggunakan strategi-strategi seperti peer tutoring dalam 

proses pembelajaran. 

Dan perlu diketahui di MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

setelah jam masuk pada jam pertama semua guru dan peserta 

didik harus sudah ada di dalam setiap ruang kelasnya masing-

masing untuk membiasakan membaca al-Qur‟an secara tartil 
yang dipandu oleh gurunya masing-masing hal ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan membiasakan diri dalam 

hal membaca al-Qur‟an mengingat peserta didik kita masih ada 
yang belum bisa membaca al-Qur‟an dengan benar, kami 
menginginkan semua peserta didik MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo harus bisa membaca al-Qur‟an dengan baik dan 
benar. Untuk kelas VII kemarin kami menggolongkan kelas 

sesuai dengan tingkat cara membaca al-Qur‟an, mulai dari 
yang kurang lancar sampai yang sudah lancar bahkan untuk 

yang kurang lancar kita pergunakan Iqra‟. Dan itupun juga ada 
proses dimana peserta didik yang sudah bisa membaca dengan 

baik dan benar memberikan bimbingan kepada temannya yang 

belum bisa. Berarti disini juga ada yang namanya peer tutoring 

juga, maka dari itu saya mendukung sekali bila materi dalam 

mata pelajaran Akidah Akhlak di sampaikan dengan peer 

tutoring.
118

 

 

Bapak Miftahudin, S.Pd selaku Waka Kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo juga menyampaikan 

pendapatnya, bahwa: 

Sesuai kurikulum terbaru yaitu K13 memang seorang guru 

harus bisa menggali potensi peserta didik secara rinci dari 

ketiga aspek dalam pendidikan yaitu aspek afektif, kognitif dan 
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psikomotorik. Dan untuk menggali potensi tersebut seorang 

guru membutuhkan cara agar potensi itu bisa keluar atau 

muncul dari setiap individu peserta didik. Jadi suatu hal yang 

wajar bila seorang guru menggunakan strategi-strategi 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  

Untuk peer tutoring sendiri itu merupakan salah satu strategi 

dari metode active learning dimana teman sebaya menjadi 

tutor untuk temannya. Peer tutoring memiliki langkah-langkah 

yang sudah ditentukan. Langkah-langkah tersebut dapat 

dimasukkan dalam Rancangan Perencanaan Pembelajaran 

(RPP). 

Penggunaan peer tutoring dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

menurut saya itu merupakan langkah yang tepat sebab selain 

pencapaian hasil belajar, akhlak setiap peserta didik dapat 

terlihat ketika mereka berkomunikasi dengan teman sebayanya 

dan ini memudahkan guru untuk mengevaluasi dalam proses 

pembelajaran.
119

 

 

Selain dari kepala madrasah dan wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum peserta didik yang ada di kelas VIII A juga telah 

menanggapi secara positif terkait dengan implementasi strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak. Amazia 

Niken S.C. peserta didik kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Ngunut Babadan Ponorogo, memaparkan sebagai berikut: 

Karena strategi tersebut membuat kami yang semula tidak 

semangat menjadi semangat lagi. Karena waktunya siang hari 

untuk pelajaran Akidah Akhlak itu. 

…… dengan peer tutoring ini saya jadi memiliki kesempatan 

untuk belajar bagaimana bisa menyampaikan materi pelajaran 

dengan baik dan saya berusah sepenuhnya agar teman saya 

yang saya ajar bisa faham dengan apa yang saya sampaikan.
120
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Risma Berliana R. peserta didik kelas VIII A Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut Babadan Ponorogo, memaparkan sebagai 

berikut: 

Saya jadi semangat lagi untuk menerima materi dari pelajaran 

Akidah Akhlak.  

Karena yang menyampaikan materi teman saya sendiri jadi 

tidak malu untuk menanyakan ketika tidak faham dengan 

materi yang disampaikan.
121

 

 

Mikail Hanan peserta didik kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Ngunut Babadan Ponorogo, memaparkan sebagai berikut: 

Menurut saya itu cara mengajar yang bagus mas karena kita 

merasa seperti bermain tapi sebenarnya kita belajar dan kita 

lebih serius dalam menggali informasi dari setiap materi yang 

diajarkan walaupun materi itu disampaikan oleh teman kita 

sendiri.  

Selain itu kita semakin berusaha untuk bersikap yang 

berakhlak mulia dan harus bisa menjaga kesopanan walau itu 

dengan teman kita sendiri.
122

 

 

b. Perencanaan Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam Pembelajaran 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan 

mencapai hasil pembelajaran yang maksimal memerlukan perencanaan 

yang maksimal juga. Berikut pemaparan guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak dalam perencanaan pembelajaran mata pelajaran Akidah 

Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 melalui peer tutoring: 
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Seperti biasa pada umumnya sebelum kita melakukan proses 

pembelajaran kita mempersiapkan Prota, Promes, Silabus dan 

RPP. Kesemunya tadi disipkan pada awal tahun pelajaran 

namun seiring dengan kondisi lapangan dan melihat potensi-

potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita biasanya ada 

perubahan pada RPP dan yang dirubah dalam RPP itu adalah 

penggunaan strategi dalam pembelajaran disesuaikan dengan 

materi dan kondisi peserta didik. Misalkan kita menggunakan 

strategi peer tutoring kita juga menggunakan langkah-langkah 

dalam strategi tersebut.
123

 

 

Dari penjelasan hasil wawancara di atas untuk perencanaan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peer tutoring yaitu 

dengan mempersiapkan bukti administrasi berupa RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Secara sederhana RPP ini dapat 

diumpamakan sebagai sebuah skenario pembelajaran yang akan 

dilaksanakan oleh guru dalam interval waktu yang telah ditentukan. 

Terkait dengan implementasi strategi peer tutoring guru menyisipkan 

langkah-langkah peer tutoring ke dalam RPP untuk kegiatan intinya. 

Penggunaan peer tutoring ini disesuaikan dengan materi dan kondisi 

peserta didik. 

Berdasakan dokumen yang telah peneliti peroleh berupa RPP 

juga tercantum langkah-langkah penggunaan peer tutoring dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A, berikut RPP yang 

digunakan dalam perencanaan pembelajaran tersebut:
124
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

MTs : MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

Mata Pelajaran  : AKIDAH AKHLAK 

Kelas/Semester : VIII A/1 

Alokasi Waktu  : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 3. Menghindari akhlak tercela kepada diri sendiri. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.3 Menunjukkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan ananiah, putus asa, 

ghadhab, tamak dan takabbur dalam  fenomena kehidupan. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dapat  menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan ananiah dalam  

fenomena kehidupan 

2. Dapat menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan putus asa dalam  

fenomena kehidupan 

3. Dapat menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan ghadhab dalam  

fenomena kehidupan 

4. Dapat menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan tamak dalam  

fenomena kehidupan 

5. Dapat menyebutkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan takabburdalam  

fenomena kehidupan 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Nilai-nilai negatif akibat perbuatan ananiah, putus asa, ghadhab, tamak 

dan takabbur. 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 

terutama untuk kegiatan awal. 

2. Model : Peer tutoring 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 

Aspek Life Skill 

Yang 

Dikembangkan 

1. Pendahuluan : 

Apersepsi dan Motivasi : 

a. Menanyakan kepada peserta didik tentang 

akhlak tercela. 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaatnya dalam kehidupan 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

Konsep 
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2. Kegiatan inti 

a. Guru meminta 4 peserta didik untuk maju ke 

depan adapun peserta didik yang kami minta 

untuk maju ke depan adalah peserta didik yang 

memiliki tingkat kefahaman terhadap materi di 

atas teman-temannya yang tidak kami minta 

maju ke depan. 

b. 16 peserta didik yang tidak kami panggil ke 

depan kami minta untuk membentuk 4 

kelompok sehingga setiap kelompok jumlahnya 

terdiri dari 4 peserta didik. 

c. Guru mendelegasikan keempat peserta didik 

tadi yang kita panggil menuju ke masing-

masing kelompok dan diberi kewajiban untuk 

memberi bimbingan atau menyampaikan materi 

kepada anggota kelompok tersebut, yang 

sebelumnya keempat peserta didik diberi 

materi yang akan disampaikan kepada 

temannya dalam masing-masing kelompok 

sehingga setiap kelompok memiliki satu tutor. 

d. Dalam proses penyampaian materi kesemuanya 

diserahkan sepenuhnya ke pada peserta didik 

yang menjadi tutor tersebut dan untuk anggota 

kelompok diperbolehkan bertanya kepada 

tutornya tersebut. Ketika anggota kelompok 

ada yang belum puas atas jawaban yang 

diberikan tutor atau mungkin tutor sendiri tidak 

bisa menjawab atas pertanyaan dari anggota 

kelompok maka pertanyaan tersebut ditampung 

dulu untuk disampaikan kepada guru ketika 

guru mengevaluasi dari kegiatan tersebut.  

e. Setelah kegiatan dianggap selesai guru 

mengevaluasi kembali terkait materi-materi 

yang sudah disampaikan oleh tutor dan 

menjawab pertanyan yang sudah ditampung 

oleh tutor. 

3. Kegiatan penutup. 

 Guru memberikan tugas mengerjakan soal yang 

telah disiapkan. (nilai yang ditanamkan: Religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat,); 

 Guru memberikan tugas individu. (nilai yang 

ditanamkan: Religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat,). 
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5 
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5 
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G. SUMBER PEMBELAJARAN 

 Buku paket Akidah Akhlak kelas VIII, Penerbit Toha Putra, Semarang. 

 Buku-buku perpustakaan. 

 

H. ASSESSMENT/ PENILAIAN 

Indikator 

Pencapaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

 Menyebutkan nilai-

nilai negatif akibat 

perbuatan ananiah 

dalam  fenomena 

kehidupan 

 Menyebutkan nilai-

nilai negatif akibat 

perbuatan putus asa 

dalam  fenomena 

kehidupan 

 Menyebutkan nilai-

nilai negatif akibat 

perbuatan ghadhab 

dalam  fenomena 

kehidupan 

 Menyebutkan nilai-

nilai negatif akibat 

perbuatan tamak 

dalam  fenomena 

kehidupan 

 Menyebutkan nilai-

nilai negatif akibat 

perbuatan takabbur 

dalam  fenomena 

kehidupan 

Tes tulis 

 

 

 
 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

Uraian 

 

 

 

 
 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 Sebutkan nilai-nilai 

negatif akibat 

perbuatan ananiah 

dalam  fenomena 

kehidupan! 
  Sebutkan nilai-nilai 

negatif akibat 

perbuatan putus asa 

dalam  fenomena 

kehidupan! 

 Sebutkan nilai-nilai 

negatif akibat 

perbuatan ghadhab 

dalam  fenomena 

kehidupan! 

 Sebutkan nilai-nilai 

negatif akibat 

perbuatan tamak 

dalam  fenomena 

kehidupan! 

 Sebutkan nilai-nilai 

negatif akibat 

perbuatan takabbur 

dalam  fenomena 

kehidupan! 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

 

Drs. MOCH. HARIS 

NIP. 196505041993031001 

Ponorogo, 17 September 2014 

Guru Bidang 

Studi Akidah Akhlak 

 

 

 

 

ALFI MUFIDAH, S.Ag 

NIP. 197412072007012016 
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c. Pelaksanaan Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam Pembelajaran 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan inti 

dari proses penyampaian materi dari pendidik ke peserta didik untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015 melalui peer tutoring, Berikut penuturan 

Ibu Alfi Mufidah, S.Ag selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak 

kelas VIII A: 

Untuk pelaksanaannya peer tutoring itu sendiri kita mengajar 

sesuai dengan langkah-langkah dalam menggunakan strategi 

tersebut yang sudah tertuang pada RPP. Pertama, kita meminta 

beberapa peserta didik untuk maju ke depan adapun peserta 

didik yang kami minta untuk maju ke depan adalah peserta 

didik yang memiliki tingkat kefahaman terhadap materi di atas 

teman-temannya yang tidak kami minta maju ke depan. Kedua, 

Peserta didik yang tidak kami panggil ke depan kami minta 

untuk membentuk kelompok. Cara membentuk kelompoknya 

dengan berhitung dari depan ke kanan. Kalau kita melihat dari 

jumlah peserta didik yang ada di kelas VIII A adalah 20 kita 

meminta 4 peserta didik untuk maju ke depan dan 16 peserta 

didik lainnya membentuk 4 kelompok sehingga setiap 

kelompok jumlahnya terdiri dari 4 peserta didik. Ketiga, kita 

mendelegasikan keempat peserta didik tadi yang kita panggil 

menuju ke masing-masing kelompok dan diberi kewajiban 

untuk memberi bimbingan atau menyampaikan materi kepada 

anggota kelompok tersebut, yang sebelumnya keempat peserta 

didik yang kita delegasikan tadi kita beri materi yang akan 

disampaikan kepada temannya dalam masing-masing 

kelompok sehingga setiap kelompok memiliki satu tutor. 

Keempat, dalam proses penyampaian materi kesemuanya 

diserahkan sepenuhnya ke pada peserta didik yang menjadi 

tutor tersebut dan untuk anggota kelompok diperbolehkan 

bertanya kepada tutornya tersebut. Ketika anggota kelompok 

ada yang belum puas atas jawaban yang diberikan tutor atau 
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mungkin tutor sendiri tidak bisa menjawab atas pertanyaan dari 

anggota kelompok maka pertanyaan tersebut ditampung dulu 

untuk disampaikan kepada guru ketika guru mengevaluasi dari 

kegiatan tersebut. Kelima, setelah kegiatan dianggap selesai 

guru mengevaluasi kembali terkait materi-materi yang sudah 

disampaikan oleh tutor dan menjawab pertanyan yang sudah 

ditampung oleh tutor.
125

 

 

Dalam peer tutoring ini yang menyampaikan materi adalah 

teman sebaya yang menjadi tutor untuk yang lain. Walaupun yang 

menyampaikan temannya sendiri peserta didik yang dibimbing juga 

bisa memahami apa yang disampaikan oleh temannya. Berikut 

ungkapan Risma Berliana R. salah satu peserta didik kelas VIII A 

sesuai dengan hasil wawancara:  

Iya saya bisa memahaminya, dan kalaupun kurang faham 

nantikan ibu guru bisa menjelaskannya kembali 

 

Guna memastikan bahwa di kelas VIII A melaksanakan peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak peneliti 

telah diberi izin oleh guru mata pelajaran Akidah Akhlak untuk 

melakukan observasi di dalam ruangan adapun hasilnya dalam 

observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada deskripsi 

kegiatan pengumpulan data melalui observasi dalam lampiran laporan 

hasil penelitian ini.
126
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d. Evaluasi Pembelajaran Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam 

Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Rangkaian akhir dari sebuah kegiatan belajar mengajar adalah 

evaluasi. Pada pembahasan sebelumnya di bab dua telah dijelaskan 

bahwa evaluasi suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan 

nilai dari sesuatu. 

Pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

menggunakan peer tutoring ini evaluasi pembelajaran dilakukan 

dengan model pengayaaan dengan menggunakan soal-soal terkait 

dengan materi yang dipelajari. Dari tes tersebut guru mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta didik, sehingga guru bisa mengambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah memenuhi 

standar KKM apa belum. Dari sini juga diketahui peserta didik mana 

yang benar-benar aktif mengikuti pelajaran dan peserta didik mana 

yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Selain dengan tes 

tersebut guru juga mengamati perilaku peserta didik. Berikut hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran Akidah Akhlak terkait dengan 

evaluasi yang dilakukan: 

Seperti biasa pada umumnya untuk evaluasi pembelajaran kita 

lakukan dengan model pengayaaan dengan menggunakan soal-

soal terkait dengan materi yang dipelajari. Dan itu sudah 

menunjukkan tingkat kefahaman dari setiap peserta didik yang 

ada di kelas VIII A, kaluapun tidak seperti itu kita bisa 

mengamati perilaku dari setiap peserta didik terlebih ini adalah 

materi-materi tentang akhlak.
127
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Ibu Alfi Mufidah selaku guru yang mengimplementasikan peer 

tutoring dalam mata pelajarannya telah menjelaskan untuk mengetahui 

keberhasilan dalam implementasi strategi peer tutoring ini dengan 

menggunakan penilaian formatif melalui tes tulis. Hasil dari tes ini bisa 

digunakan untuk mengetahui kefahaman peserta didik dan juga bisa 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan penggunaan strategi peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 

VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo, berikut penuturannya: 

Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin 

kita mengevaluasi dengan menggunakan penilaian formatif 

melalui tes tulis yang mana hasilnya kita bisa gunakan untuk 

mengetahui keberhasilan dari strategi yang kita gunakan. 

Selain itu hasil dari tes ini kita gunakan juga sebagai acuan 

untuk menganalisa apakah peserta didik sudah faham atau 

belum terkait dengan materi yang kita sampaikan melalui peer 

tutoring tersebut.
128

 

 

2. Hasil Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam Pembelajaran Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak dengan menggunakan 

strategi peer tutoring secara umum memiliki hasil yang sangat luar biasa 

ketika peer tutoring ini diterapkan berdasarkan observasi yang dilakukan 

peneliti
129

 dan hasil wawancara, adapun hasil yang bisa dirasakan berikut 

penuturan Ibu Alfi Mufidah, S.Ag selaku guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak: 
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Banyak sekali hasil yang kita rasakan dari peer tutoring, baik itu 

bagi guru, peserta didik maupun untuk pembelajaran Akidah 

Akhlak sendiri, secara umum hasil yang diperoleh pembelajaran 

melalui peer tutoring sebagai berikut:  

a. Guru merasa terbantu dengan adanya peer tutoring ini, karena 

dirasa merupakan sebuah solusi untuk membangkitkan 

kembali semangat belajar peserta didik karena merasa lelah 

setelah menerima banyak materi pelajaran terlebih bila guru 

mata pelajaran yang satu dengan guru mata pelajaran lainnya 

menyampaikan materi pelajaran memiliki kesamaan dalam 

penyampaiannya. 

b. Dengan peer tutoring peserta didik satu dengan peserta didik 

yang lainnya akan terbiasa berkomunikasi secara terarah dan 

tentunya merupakan latihan bagi tutor bagaimana 

menyampaikan materi kepada penerima materi agar materi 

dapat bisa tersampaikan dan bisa difahami. 

c. Mengurangi rasa malu bagi peserta didik dan lebih berani lagi 

dalam bertanya apabila kurang faham ketika materi 

disampaikan. 

d. Peserta didik lebih memiliki sifat yang berakhlak mulia 

karena sudah membantu kepada teman sebayanya. 

e. Materi dalam pelajaran Akidah Akhlak dapat tersampaikan 

dengan baik.
130

 

 

Lebih lanjut Ibu Alfi menjelaskan secara rinci melihat dalam 

pendidikan harus ada tiga aspek yang harus dicapai ketika melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar, berikut hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan: 

Kalau kita mengacu pada tiga aspek tersebut yaitu afektif, 

kognitif dan psikomotorik saya bisa jelakan satu persatu dari hasil 

peer tutoring ini: 

a. Hasil yang diperoleh dari segi afektif 

Dengan peer tutoring ini peserta didik lebih 

menghargai satu sama lain kerana ternyata setiap individu 

membutuhkan peserta didik yang lain. Hubungan antar peserta 

didik semakin harmonis dan saling mengenal satu sama lain. 

Serta sikap yang mulia dari cara berbicara yang cenderung 

santun dan tertata sebagai insan terdidik jadi walaupun itu 

temannya sendiri mereka tidak asal bicara. Untuk pelajaran 
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Akidah Akhlak itu sudah menunjukkan sikap yang baik dan 

juga penerapan dari pelajaran Akidah Akhlak itu sendiri. 

b. Hasil yang diperoleh dari segi kognitif 

Dengan cara pemahaman yang mudah difahami oleh 

peserta didik dan itu terbukti dengan pencapain hasil belajar 

dari setiap materi yang diajarkan di atas KKM menunjukkan 

peer tutoring merupakan cara yang efektif untuk 

pembelajaran Akidah Akhlak. 

c. Hasil yang diperoleh dari segi psikomotorik 

Tidak diragukan lagi sekarang ketrampilan peserta 

didik kususnya bagi yang menjadi tutor bagaimana 

menyampaikan materi dengan baik dan benar. Itu terbukti 

peserta ketika pada jam-jam istirahat atau aktu luang mereka 

sering berdiskusi dengan tanya jawab antar peserta didik dan 

itu bukan hanya materi Akidah Akhlak saja bahkan untuk 

materi pelajaran yang lain. Ini membuktikan peer tutoring 

membantu anak lebih terampil dan cakap dalam membahas 

materi pelajaran khususnya Akidah Akhlak.
131
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam Pembelajaran Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar 

atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar.
132

 Untuk menciptakan kegiatan belajar-mengajar yang diharapkan 

menuju arah yang positif serta berhasil dalam kegiatan tersebut maka seorang 

guru harus melakukan perencanaan, pelaksanaan dan terakhir mengevaluasi 

dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk memulai perencanaan 

dalam kegiatan pembelajaran seorang guru harus peka dan bisa memahami 

keadaan dari medan yang akan dihadapi mulai dari keadaan peserta didik 

bahan yang digunakan serta sarana dan prasana sekolah yang mendukung 

dalam kegiatan belajar-mengajar tersebut. Maka dari itu langkah pertama yang 

harus dilakukan guru sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran yakni 

dengan mengetahui latar belakang yang harus diketahui agar nantinya kegiatan 

yang akan berlangsung bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut.  
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1. Perencanaan Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam 

Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Perencanaan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak dengan menggunakan peer tutoring dalam pembelajaran mata 

pelajaran Akidah Akhlak seperti biasa pada umumnya dalam setiap 

perencaan pembelajaran yaitu melakukan perencanaan berupa perangkat 

pembelajaran berupa Prota, Promes, Silabus dan RPP yang mana 

Kesemunya tadi disipkan pada awal tahun pelajaran namun seiring dengan 

kondisi lapangan dan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik kita biasanya ada perubahan pada RPP dan yang dirubah dalam RPP 

itu adalah penggunaan strategi dalam pembelajaran disesuaikan dengan 

materi dan kondisi peserta didik. Begitu juga ketika menggunakan peer 

tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu dengan 

cara menyisipkan langkah-langkah dari peer tutoring pada kegiatan inti 

dari RPP yang akan digunakan sebagai perangkat pembelajaran 

tersebut.
133

 

RPP yang berlandaskan UU No.19 tahun 2005 RPP adalah 

seperangkat rencana yang menggambarkan proses dan prosedur 

pengorganisasian kegiatan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar (KD) yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di 

dalam silabus. Selain itu dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang 
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Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan 

bahwa “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, 

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber 

belajar”. 

Peneliti setuju bila perencanaan yang telah dilakukan dengan 

mempersiapkan perangkat pembelajaran oleh guru mata pelajaran salah 

satunya berupa RPP. Karena RPP merupakan bukti administratif dari 

sebuah perencanaan pembelajaran dan skenario dari sebuah pembelajaran.  

Peneliti juga menilai berdasarkan lampiran RPP yang digunakan 

dalam pembelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari identitas 

mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil 

belajar, dan sumber belajar sudah sesuai dengan Permendiknas No. 41 

tahun 2007. 

Di dalam RPP tersebut sudah dijelaskan bahwa rancangan materi 

yang akan disampaikan dan juga strategi pembelajaran sudah dipilih sesuai 

dengan materi yang dipelajari. Sehingga alur dari pembelajaran bisa ditata 

sedemikian rupa baik dari segi output dan input yang menjadikan tolak 
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ukur keberhasilan sebuah pembelajaran yang dilaksanakan. Hal tersebut 

juga memudahkan seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar 

di kelas selain itu target-target penguasaan materi juga bisa dilihat 

sehingga tujuan dari pembelajaran bisa sesuai sasaran yang diinginkan.  

2. Pelaksanaan Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam 

Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Pelaksanaan peer tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran 

Akidah Akhlak di kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dilaksanakan dengan 

menggunakan langkah-langkah dalam strategi peer tutoring itu sendiri.
134

 

Pada kajian teori di bab II dijelaskan bahwa pelaksanaan proses 

belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas 

yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan 

pengajaran adalah pelaksanaan dari strategi-strategi yang telah dirancang 

untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Yang menjadi poin utama dari peer tutoring ini adalah adanya 

pendelegasian peserta didik yang memiliki kemampuan di atas peserta 

didik yang lainnya. Peserta didik tersebut didelegasikan kepada 

sekelompok peserta didik yang lain untuk menjadi tutor dalam 

penyampaian materi pelajaran kepada anggota kelompok tersebut. Peer 
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tutoring adalah seorang siswa pandai yang membantu belajar siswa 

lainnya dalam tingkat kelas yang sama. 

Berdasarkan pengamatan peneliti sendiri guru sudah menerapkan 

hal tersebut dan juga telah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran secara 

umum yang mencakup tahapan pra-pembelajaran (pengecekan persiapan 

kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi 

pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan 

bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman dan tidak lanjut). 

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan untuk pelaksanaan peer 

tutoring di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo sudah berjalan 

sesuai prosedur yang ada berdasarkan pada poin utama dalam strategi peer  

tutoring yakni adanya pendelegasian peserta didik untuk memberikan 

bimbingan kepada peserta didik yang lain dalam tingkatan kelas yang 

sama (satu kelas).  

3. Evaluasi Pembelajaran Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam 

Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Implementasi peer tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran 

Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 untuk evaluasi yang digunakan berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti dan dijabarkan pada bab tiga dalam laporan penelitian 

ini, bahwa untuk evaluasi pembelajaran dilakukan dengan model 

pengayaaan dengan menggunakan penilaian formatif melalui tes tulis 
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terkait dengan materi yang dipelajari. Dari tes tulis tersebut guru 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, sehingga guru bisa 

mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah 

memenuhi standar KKM apa belumdi samping guru juga mengamati 

perilaku peserta didik.
135

 Untuk mengetahui keberhasilan dari 

implementasi peer tutoring ini guru juga menggunakan penilaian formatif 

melalui tes tulis. Hasil dari tes ini bisa digunakan untuk mengetahui 

kefahaman peserta didik dan juga bisa digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan penggunaan strategi peer tutoring dalam pembelajaran mata 

pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo.
136

 

Dari kajian teori pada bab II dijelaskan bahwa evaluasi adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh 

mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam 

mengajar. Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil 

yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang 

menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada 

pemberian nilai dan arti adalah evaluasi. 

Guna untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman peserta 

didik dan dalam memahami materi yang diperoleh diperlukan suatu 

penilaian yakni dengan menggunakan penilaian diagnostik. Penilaian 
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diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-

kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian diagnostik 

dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik 

berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Penilaian diagnostik 

biasanya dilaksanakan sebelum suatu pelajaran dimulai. Tujuannnya 

adalah untuk menjajagi pengetahuan dan ketrampilan yang telah dikuasai 

oleh peserta didik. Dengan kata lain apakah peserta didik sudah 

mempunyai pengetahuan dan ketrampilan tertentu untuk dapat mengikuti 

materi pelajaran lain. Namun bisa juga dilaksanakan ketika materi sudah 

selesai disampaikan. 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya TIK, guru perlu mengadakan 

tes formatif setiap selesai menyajikan suatu bahasan kepada siswa. Jenis 

penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program 

belajar-mengajar itu sendiri. Dengan demikian, penilaian formatif 

berorentasi kepada proses belajar mengajar. Dengan penilaian formatif 

diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi 

pelaksanaannya. 

Peneliti sepakat dengan cara mengevaluasi yang dilakukan guru 

mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu dengan menggunakan dengan model 

pengayaaan dengan menggunakan tes tulis terkait dengan materi yang 

dipelajari. Namun ada beberapa hal yang perlu di perhatiakan yakni terkait 

dengan cara mengevaluasi yang dilakukan guru untuk mengetahui 

kefahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. 
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Kalau kita melihat kajian teori yang sudah diapaparkan di atas 

yang sudah ada pada bab II dan data lapangan yang juga sudah dipaparkan 

di atas untuk mengetahui keberhasilan strategi yang digunakan sudah ada 

kesesuaian yakni dengan menggunakan tes formatif dengan tes tulis. 

Namun untuk mengetahui kefahaman siswa guru hanya menganalisa dari 

hasil tes formatif saja seharusnya guru mengadakan tindak lanjut dengan 

cara mendiaknosa dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. 

Seperti pendapat Nana Sudjana terkait dengan tahap evaluasi dan tindak 

lanjut, kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain: 

a. Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid 

mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas. 

b. Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa 

(kurang dari 70%) maka guru harus mengulang pengajaran. 

c. Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang dibahas, 

guru dapat memberikan tugas atau PR. 

d. Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok 

materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.
137

 

Dari uraian analisis yang sudah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa peer tutoring telah diimplementasikan dalam 

pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN 

Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dengan latar 

belakang jadwal jam pelajaran diwaktu siang hari, kondisi peserta didik 
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yang tidak semangat dalam menerima materi serta latar belakang peserta 

didik sendiri semuanya lulusan dari SD. Perencanaan pembelajaran sesuai 

dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007. Evaluasi pembelajaran 

dilakukan dengan tes formatif melalui tes tulis. 

 

B. Hasil Implementasi Strategi Peer Tutoring dalam Pembelajaran Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah hasil yang dicapai 

dari implementasi peer tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah 

Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 secara umum banyak sekali hasil yang dapat dirasakan mulai dari 

guru, peserta didik dan mata pelajaran Akidah Akhlak sendiri.
138

  

Peer tutoring memiliki banyak kelebihan yakni:
139

 

5) Adanya suasana hubungan yang lebih akrab dan dekat antara siswa yang 

dibantu dengan siswa sebagai tutor yang membantu. 

6) Bagi tutor sendiri kegiatannya merupakan pengayaan dan menambah 

motivasi belajar. 

7) Bersifat efisien, artinya bisa lebih banyak yang dibantu. 

8) Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab akan kepercayaan. 

Melihat dalam pendidikan harus ada tiga aspek yang harus dicapai 

yakni dari aspek efektif, aspek kognitif dan aspek psikomotorik ketika 
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melaksanakan kegiatan belajar mengajar, berikut hasil yang dicapai dalam 

implementasi peer tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran Akidah 

Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 dari ketiga aspek tersebut: 

1. Hasil yang diperoleh dari segi afektif, dengan peer tutoring ini peserta 

didik lebih menghargai satu sama lain kerana ternyata setiap individu 

membutuhkan peserta didik yang lain. Misalnya antara peserta didik dalam 

berbicara cenderung santun dan tertata sebagai insan terdidik jadi 

walaupun itu temannya sendiri mereka tidak asal bicara. 

2. Hasil yang diperoleh dari segi kognitif, dengan cara pemahaman yang 

mudah difahami oleh peserta didik dan itu terbukti dengan pencapain hasil 

belajar dari setiap materi yang diajarkan di atas KKM. Untuk KKM mata 

pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Ngunut Babadan Ponorogo telah 

ditentukan 75 hal ini menunjukkan peer tutoring merupakan cara yang 

efektif untuk pembelajaran Akidah Akhlak. 

3. Hasil yang diperoleh dari aspk psikomotorik, tidak diragukan lagi 

sekarang ketrampilan peserta didik kususnya bagi yang menjadi tutor 

bagaimana menyampaikan materi dengan baik dan benar.
140

 Buktinya 

peserta didik telah mampu menyampaikan materi kepada peserta didik 

yang lain dengan baik dan benar. 

Pendidikan adalah proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dari 

tidak baik menjadi baik dari tidak bisa menjadi bisa. Dari hasil yang sudah 
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 Lihat Deskripsi Kegiatan Pengumpulan Data Melalui Wawancara Nomor: 

02/W/20-9/2014 Dalam Lampiran Laporan Hasil Penelitian Ini. 
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dipaparkan di atas, peneliti menilai penggunaan peer tutoring sangat 

bermanfaat untuk melakukan perubahan dari tiga aspek dalam pendidikan 

diantaranya meningkatnya hasil belajar peserta didik dan juga bisa menambah 

mental yang positif bagi peserta didik. Dengan bimbingan dari temannya 

sendiri peserta didik tidak terasa tertekan. 

Bimbingan teman memberikan siswa banyak kesempatan untuk 

membuat respon aktif dan peserta didik menjalankannya dengan santai namun 

juga serius. Hal ini terbukti dengan hasil belajar peserta didik di atas KKM 

sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata 

pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Ngunut Babadan Ponorogo. Hasil belajar yang optimal merupakan perolehan 

dari proses belajar yang optimal juga selain itu guru hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip dan tahap-tahap pembelajaran. 

Peneliti melihat sudah ada kesesuaian antara kelebihan dan hasil yang 

diperoleh dari pembelejaran dengan menggunakan peer tutoring ini dilihat dari 

hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dan sikap hubungan social yang 

sduah berkembang antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya 

beserta guru mata pelajarannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Peer Tutoring dalam 

Pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas VIII A MTsN Ngunut 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran mata pelajaran 

Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015 dilakukan dengan a) Perencanaan pembelajaran 

sesuai dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007, b) pelaksanaan peer 

tutoring di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan Ponorogo sudah berjalan 

sesuai prosedur yang ada berdasarkan pada poin utama dalam strategi peer  

tutoring yakni adanya pendelegasian peserta didik untuk memberikan 

bimbingan kepada peserta didik yang lain dalam tingkatan kelas yang 

sama (satu kelas). dan c) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tes 

formatif melalui tes tulis. 

2. Hasil implementasi strategi peer tutoring dalam pembelajaran mata 

pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII A MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dari segi afektif peserta didik lebih 

menghargai satu sama lain, dari segi kognitif pencapain hasil belajar dari 

setiap materi yang diajarkan di atas KKM dan dari segi psikomotorik 

peserta didik mampu menyampaikan materi dengan baik dan benar. 
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B. Saran  

1. Untuk Guru. 

a. Hendaknya guru lebih terampil mengajar dengan menggunakan 

strategi yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga 

bagaimana tercipta hubungan yang harmonis antar semua peserta didik 

dengan strategi-strategi pembelajaran aktif yang lain. 

b. Hendaknya guru mengevaluasi pembelajaran khususnya untuk 

mengetahui kemampuan dan kesulitan peserta didik tidak hanya 

terpaku pada tes tulis saja bisa ditambahkan dengan penilaian 

diagnostik. 

2. Untuk Siswa. 

Hendaknya siswa dalam mengikuti semua pelajaran di sekolah 

harus bersungguh-sungguh dan mempunyai niat yang ikhlas dalam 

mencari ilmu dan saling menghormati sesama peserta didik. 

 

  



98 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Abra>sy, M. Athiyah. Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustomi A. 

Ghani dan Djohar Bahri. Jakarta: Bulan Bintang, 1974. 

Al-Fuadi, Haryanto. Desain Pembelajaran yang Demokratis & Humanis. 

Jokgjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. 

Arifin, Zainal. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013. 

Arikunto, Suharsimi. Pengelolaan Kelas dan Siswa. Jakarta: Rajawali, 1992. 

---------. Menejemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. 

Basuki, Dkk. Pengantar Ilmu Pendidikan. Ponorogo: STAIN Po Press, 2007. 

---------. Cara Mudah Mengembangkan Silabus Berdasarkan Permendiknas No. 

41 Tahun 2007. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2010. 

Departemen Agama RI. Standar Isi Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Islam, 2006. 

Djamarah, Syaiful Bahri, Dkk. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002. 

Effendi, Muklison. Etika dan Profesi Keguruan. STAIN Ponorogo, 2011. 

Disampaikan Pada Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan Semester 

VI Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN 

Ponorogo. 

Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. Belajar dan Pembelajaran 

Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standart 

Nasional. Yogyakarta: Teras, 2012. 

Hamzah dan Nurdin Muhamad. Belajar dengan Pendekatan PALKEM: 

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik. 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012. 

Ilyas, Yanuar. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengajaran 

Islam, 2006. 



99 

 

Kaufeldt, Martha. Wahai Para Guru Ubahlah Cara Mengajarmu! Perintah 

Pengajaran yang Berbeda-beda dan Sesuai dengan Otak. Jakarta: PT. 

Indeks, 2008. 

Khalilullah. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta: Aswaja Presindo, tt. 

Komsiyah, Indah. Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012. 

Kyriacou, Chris. Effective Teaching Theory and Practice, terj. M. Khozim. 

Bandung: Nusa Media, 2011. 

Majid, Abdul dan Dian Handayani. Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi: Konsep Iplementasi Kurikulum 2004. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006. 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 2007. 

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Agama Islam. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008. 

Muhammad, Abu Bakar. Pedoman Pendidikan dan Pengajaran. Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981. 

Muijs, Daniael, Dkk. Effective Teaching Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008. 

Nasution. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2013. 

Ormrod, Jeanne Ellis. Psikologi Pendidikan Siswa Tumbuh dan Berkembang. 

Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009. 

Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam. Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2009. 

Ramayulis, Dkk. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 2009. 

Riyanto, Yatim. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIE, 1996. 

Sanjaya, Wina. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Prenada 

Media Group, 2008. 

Santrock, John W. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2008. 

Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar . Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2009.  



100 

 

Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur‟an Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan Media Utama, 2001. 

Silberman, Mel. Aactive Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 1996. 

Sudijono, Anas. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012. 

Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar . Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995. 

Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2006.  

---------. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 

2011. 

Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya . Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2008. 

---------. Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya . Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2011. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2005. 

Suryosubroto, B. Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru, Berupa 

Metode Pendukung dan Beberapa Komponen Layanan Khusus. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009. 

Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007. 

Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: PT. 

Rosdakarya, 1991. 

Tim Penyusun Dosen STAIN Ponorogo. Buku Pedoman Penulisan Skripsi 

(Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin). Ponorogo: Pusat Penjaminan Mutu 

Pendidikan 2010. 

Zaini, Hisyam. Dkk. Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Pustaka Insan 

Mandiri, tt. 



101 

 

http://smkswadayatmg.wordpress.com/2007/09/27/penerapan-metode-tutor-

sebaya-dalam-upaya-mengoptimalkan-pemebelajaran-mata-pelajaran-

kkpi/, Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2013. 

http://imamhadimulyono.blogspot.com/2011/11/pembelajaran-aktif-active-

learning-

caed.html&source=s&q=pengertian+active+learning+menurut+para+ah

li&sa=X&ei=5ewTVJn305XluQT80lKwCQ&ved=0CBIQFjAA, 

Diakses Pada Tanggal 13 September 2014 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-

mpd/8cmetode-penelitian-tindakan-kelas.pdf, Diakses Pada Tanggal 12 

Februari 2013. 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-

mpd/5cmodel-pembelajaran-paikem22810.pdf 2.53, Diakses Pada 

Tanggal 12 Februari 2013. 

http://setiadiwijaya.wordpress.com/2012/05/25/tutor-sebaya/, Diakses Pada 

Tanggal 23 Oktober 2013. 

http://efullama.wordpress.com/adm-kelas/rencana-pelaksanaan-pembelajaran-

rpp/, Diakses Pada 16 Oktober 2014. 

http://addi-muhaemin.blogspot.com/2013/03/pengertian-landasan-hukum-

perbedaan-dan.html, Diakses Pada 16 Oktober 2014. 

 

 

 

http://smkswadayatmg.wordpress.com/2007/09/27/penerapan-metode-tutor-sebaya-dalam-upaya-mengoptimalkan-pemebelajaran-mata-pelajaran-kkpi/
http://smkswadayatmg.wordpress.com/2007/09/27/penerapan-metode-tutor-sebaya-dalam-upaya-mengoptimalkan-pemebelajaran-mata-pelajaran-kkpi/
http://smkswadayatmg.wordpress.com/2007/09/27/penerapan-metode-tutor-sebaya-dalam-upaya-mengoptimalkan-pemebelajaran-mata-pelajaran-kkpi/
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-mpd/8cmetode-penelitian-tindakan-kelas.pdf,%20Diakses%20Pada%20Tanggal%2012%20Februari%202013.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-mpd/8cmetode-penelitian-tindakan-kelas.pdf,%20Diakses%20Pada%20Tanggal%2012%20Februari%202013.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-mpd/8cmetode-penelitian-tindakan-kelas.pdf,%20Diakses%20Pada%20Tanggal%2012%20Februari%202013.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-mpd/5cmodel-pembelajaran-paikem22810.pdf%202.53
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-mulyatiningsih-mpd/5cmodel-pembelajaran-paikem22810.pdf%202.53
http://setiadiwijaya.wordpress.com/2012/05/25/tutor-sebaya/
http://efullama.wordpress.com/adm-kelas/rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp/
http://efullama.wordpress.com/adm-kelas/rencana-pelaksanaan-pembelajaran-rpp/
http://addi-muhaemin.blogspot.com/2013/03/pengertian-landasan-hukum-perbedaan-dan.html
http://addi-muhaemin.blogspot.com/2013/03/pengertian-landasan-hukum-perbedaan-dan.html

