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ABSTRAK 

Fanani, Firdaus Zainul. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Dr. Mukhibat, M.Ag 

Kata Kunci: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran,  

Efektivitas Pembelajaran 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kurikulum K13 yang baru dan 

mendadak diterapkan pada suatu sekolah tanpa diimbangi kesiapan oleh sekolah itu 

sendiri akan membuat pembelajaran di sekolah itu terganggu. Hal ini dikarenakan 

dengan berubahnya kurikulum sekolah pasti akan berdampak dan merubah 

komponen” lain pada sekolah tersebut, salah satunya ialah kegiatan belajar didalam 

kelas. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran yang diharapkan efektif pada 

kurikulum K13 malah justru menjadi tidak efektif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan efektivitas pelaksanaan pembelajaran 

mata pelajaran pendidikan agama islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo tahun ajaran 

2018/2019. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data bagi guru 

mengenai efektif tidaknya pembelajaran yang terjadi didalam kelas sehingga guru 

dapat memperbaiki diri dan lebih meningkatkan lagi kualitas pembelajaran yang ia 

lakukan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

pengambilan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data 

observasi diperoleh dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII C, data 

wawancara diperoleh dari informan bagian kurikulum dan juga guru PAI kelas VIII C 

di SMPN 2 Dolopo, Peserta didik SMPN 2 Dolopo, dan data dokumentasi diperoleh 

dari tata usaha SMPN 2 Dolopo, dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dan 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat dalam pembahasan penelitian ini.  

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyusunan RPP 

dilakukan oleh guru berpedoman pada silabus yang telah disesuaikan oleh 

wakakurikulum. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdiri dari alokasi waktu berupa 

: pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, metode pembelajaran, sumber belajar, 

media belajar, materi pembelajaran, indikator dan tujuan pembelajaran (2) 

Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan oleh guru diantaranya melakukan kegiatan 

pembuka (memberi salam dan berdo’a, mengabsen siswa, menyampaikan KI, KD dan 

tujuan yang akan dicapai) kegiatan inti (ceramah menyampaikan materi kemudian 

membagi siswa menjadi kelompok” untuk berdiskusi mengenai materi yang 

disampaikan dan siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas), kegiatan 

penutup (guru memberikan masukan dan motivasi kemudian berdoa). (3) Efektivitas 

tidaknya pelaksanaan pembelajaran didasarkan pada tiga hal, yakni : kesesuaian 

antara RPP dengan Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, respon dan 

tanggapan siswa kelas VIII C terhadap pembelajaran yang dilakukan dan hasil dari 

penilaian pembelajaran bab Akhlak Terpuji (Jujur). 



 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara hal ini 

tercantum pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Implikasi besar 

dengan lahirnya UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 20 Tahun 2003 adalah 

perubahan radikal otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada 

dalam kekuasaan pemerintah daerah dan kini semangat perubahan radikal 

tersebut memperoleh tempat yang sangat kuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 

yang menegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan 

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamanaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa.
1
 

Salah satu komponen dalam pendidikan ialah mengajar. Mengajar 

adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan dan pengarahan yang 

dilakukan oleh guru kepada siswa agar terjadi proses belajar. Pengajaran yang 

                                                           
1
 Tim redaksi, Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7 



 
 
 
 
 

 

 
 

dilakukan oleh guru juga didefinisikan dengan kegiatan, praktik, pekerjaan 

atau profesi seorang guru, dalam kegiatan mendidik atau mengajar. 

Seseorang yang memberikan pengajaran kepada siswa ialah guru. 

Secara etimologis, istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya orang 

yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Rabinranath Tagore 

(1986-1941), menggunakan istilah Shanti Niketan atau rumah damai untuk 

tempat para guru mengamalkan tugas mulianya dalam membangun 

spiritualitas anak-anak India (spiritual intelligence). Dalam bahasa Arab, guru 

dikenal dengan al-mua’allim atau al-ustadz yang bertugas memberikan ilmu 

dalam majelis taklim (tempat memperoleh ilmu).Dengan demikian, 

almua’allim atau al-ustadz, dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang 

yang mempuyai tugas untuk aspek membangun spiritualitas manusia.
2
 

Akan tetapi, sebelum memulai suatu pengajaran seorang guru harus 

memiliki sebuah perencanaan. Ada beberapa defnisi tentang perencanaan 

yang rumusannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Cunningham 

misalnya mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan 

menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang 

akan datang dengan tujuan memvisualisasi hasil yang diinginkan, urutan 

kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima 

yang akan digunakan dalam penyelesaian. Definisi yang kedua 

mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada 

sekarang (what is) dengan bagaimanaseharusnya (what should be) yang 

                                                           
2
 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2001), 11 



 
 
 
 
 

 

 
 

bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi 

sumber.
3
 

Salah satu perencanaan guru yang harus dibuat seorang guru sebelum 

mengajar ialah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembalajaran. Definisi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) K13 adalah rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau 

tema tertentu yang mengacu pada silabus K13. Dalam Kurikulum 2013 sudah 

diatur dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 dengan Pendekatan 

Pembelajaran saintifik Pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan 

menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. 

Pengertian lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) adalah rencana 

yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasaianpembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan 

dalam silabus sesuai kurikulum berbasis kompetensi. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran berisi garis besar apa yang akan dikerjakan oleh guru dan 

peserta didik selama proses pembelajaran, baik untuk satu kali pertemuan 

maupun beberapa kali pertemuan.
4
 

Salah satu fungsi pelaksanaan dari RPP itu sendiri adalah memberikan 

pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, dan pelaksanaan 

pembelajaran berjalan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan, dan 

pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sangat 

                                                           
3
 Suparlan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dari Konsepsi sampai Implementasi, 

(Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 12 
4
 HM Zainuddin, “Implementasi Kurikulum 2013 dalam Membentuk Karakter Bangsa,” 

Implementasi Kurikulum 2013, 1(Januari, 2015), 136 



 
 
 
 
 

 

 
 

jelas bahwa tujuan penyusunan RPP sendiri adalah agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, fungsi rencana 

pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar ( kegiatan pembelajaran ) agar lebih terarah dan berjalan 

secara efektif. Kriteria efektivitas apabila tiga aspek yang meliputi : (1) 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran baik; (2) aktivitas siswa 

dalam pembelajaran baik; (3) hasil belajar siswa tuntas secara klasikal.
5
 

Dengan digencarnya penerapan kurikulum K13 pada sekolah” negeri 

menjadikan semua sekolah mau tidak mau harus menerapkan kurikulum K13. 

Hal ini menyebabkan sekolah menjadi memaksakan kurikulum K13 pada 

kebijakan pendidikan sekolah mereka. Walaupun belum ada persiapan dan 

alat” yang matang dari sekolah itu sendiri. Ini mungkin dapat mengakibatkan 

proses pendidikan salah satunya ialah belajar mengajar yang sudah berjalan 

akan mengalami penurunan kualitas dan goncangan akibat terjadi perubahan 

kebijakan pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan berubahnya sebuah 

kebijakan pendidikan akan mempengaruhi seluruh aspek pendidikan 

disekolah salah satunya ialah kegiatan belajar mengajar. Ini juga mungkin 

dapat menyebabkan proses belajar mengajar yang diharapkan efektif dengan 

kurikulum K13 yang baru malah menjadikan proses belajar mengajar menjadi 

tidak efektif. 

Untuk penelitian kali ini peneliti memilih SMPN 2 Dolopo 

dikarenakan terdapat beberapa kecocokan dengan permasalahan yang sedang 

                                                           
5
 Farid Agus Susilo, Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran, Agus Susilo, 

1(2013), 1 



 
 
 
 
 

 

 
 

terjadi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Sukahemi 

selaku wakakurikulum di SMPN 2 Dolopo diperoleh hasil wawancara (1) 

SMPN 2 Dolopo menerapkan kurikulum K13 baru 2 tahun terakhir jadi masih 

tergolong baru (2) Guru dan siswa masih beradaptasi dengan penggunaan 

kurikulum K13 yang baru disekolah ini (3) Sekolah masih melakukan 

pembangunan beberapa gedung untuk menunjang kurikulum K13.
6
 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untukmelakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo Tahun 

Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan 

berfokus pada : 

1. Efektifitas pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama 

islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo tahun ajaran 2018/2019. 

2. Subjek pada penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran pendidikan agama islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo tahun 

ajaran 2018/2019. 

 

 

 

                                                           
6
 Lihat transkrip 15/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



 
 
 
 
 

 

 
 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, 

maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII 

C di SMPN 2 Dolopo tahun ajaran 2018/2019. Dengan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo 

tahun ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo tahun ajaran 2018/2019? 

3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo tahun ajaran 

2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam peneliti ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo 

tahun ajaran 2018/2019. 



 
 
 
 
 

 

 
 

2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pembelajaran dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo 

tahun ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembelajaran terhadap mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo 

tahun ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Peneliti 

Adapun manfaat hasil kajian ini di tinjau dari dua sisi, yaitu secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian kajian ini diharap dapat menghasilkan  

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya konsep efektivitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

2. Manfaat praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan konstribusi kepada: 

a. Bagi Peneliti 

1) Dapat menambah wawasan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru didalam kelas. 

2) Dapat menjadikannya bekal dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

b. Bagi Guru 

1) Dapat memberikan data kepada guru mengenai efektivitas 

tidaknya pembelajaran yang ia lakukan. 

2) Dapat meningkatkan profesionalisme guru. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, 

untuk memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab 

yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara 

sistematis, yaitu: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

teori, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data) dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Kajian teori berisi kajian teoritik dan telaah pustaka yang 

berfungsi sebagai alat penyusunan instrumen pengumpulan data (IPD) saat 

melakukan penelitian. 

BAB III Berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, 

meliputi jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 



 
 
 
 
 

 

 
 

BAB IV Berisi tentang laporan hasil penelitian yang berisi tentang 

pemaparan data, hasil pengamatan selama penelitian. 

BAB V Berisi tentang pemaparan hasil analisis data penelitian dari 

hasil pengolahan data yang telah ditemukan dilapangan. 

BAB VI Berisi tentang penutup yang membahas hasil kesimpulan 

dari penelitian yang dilakukan serta saran dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama :Agus Gunawan, 11410197, Judul : Efektifitas pembelajaran 

pendidikan agama islam dengan model discovery learning di kelas VII 

SMP negeri 15 yogyakarta tahun pelajaran 2014/2015.  

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan model discovery learning di kelas VII A dan B 

dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. dan dari ketiga tahapan itu semuanya berjalan dengan baik.  

Efektifitas penggunaan Model discovery learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 

efektifitas proses dan efektifitas hasil. Efektifitas dari segi proses dapat 

dilihat dari pengorganisasian materi, meningkatnya antusias dan motivasi 

siswa dalam mengikuti pelajaran, kemampuan siswa dalam memecahkan 

persoalan yang diberikan oleh guru, serta terjadinya pembelajaran 

interaksif. Sedangkan dari hasil, efektifitas dapat dilihat berdasarkan 

hasil evaluasi yang dilaksanakan selama pembelajaran. Dari evaluasi 

yang diadakan nilai rata-rata siswa Pada ulangan pertama yaitu 81,2 pada 

ulangan harian kedua nilai rata-rata siswa 82,64 dan pada ulangan harian 

ketiga nilai rata-rata siswa 84,12. Kemudian untuk nilai rata-rata kelas  



 
 
 
 
 

 

 
 

VII B. Dari evaluasi yang diadakan, nilai rata-rata siswa pada ulangan 

harian pertama yaitu 88,7 pada ulangan harian kedua nilai rata-rata siswa 

86 dan pada ulangan harian ketiga nilai rata-rata siswa 80,2. Selanjutnya 

dari aspek psikomotor. Dari evaluasi yang diadakan di kelas VII A nilai 

rata-rata siswa untuk unjuk kinerja (UK) yaitu 84 pada materi pertama, 

86 pada materi kedua dan pada materi ketiga tidak mengadakan penilaian 

unjuk kerja. Kemudian untuk proyek nilai rata-rata siswa yaitu 85 pada 

materi pertama, 88 pada materi kedua, dan 83 pada materi ketiga. 

Selanjutnya untuk nilai portofolio nilai rata-rata siswa yaitu 88 pada 

materi pertama, dan pada pertemuan kedua dan ketiga tidak mengadakan 

penilaian portofolio. Kemudian pada nilai optimum nilai rata-rata siswa 

yaitu 89 pada materi pertama, 89 pada materi kedua dan 83 pada materi 

ketiga. Kemudian dari evaluasi yang diadakan di kelas VII B nilai 

ratarata siswa untuk unjuk kinerja (UK) yaitu 84 pada materi pertama, 86 

pada materi kedua dan pada materi ketiga tidak mengadakan penilaian 

unjuk kerja. Kemudian untuk proyek nilai rata-rata siswa yaitu 85 pada 

materi pertama, 88 pada materi kedua, dan 82 pada materi ketiga. 

Selanjutnya untuk nilai portofolio nilai rata-rata siswa yaitu 87 pada 

materi pertama, dan pada pertemuan kedua dan ketiga tidak mengadakan 

penilaian portofolio. Kemudian pada nilai optimum nilai rata-rata siswa 

yaitu 89 pada materi pertama, 89 pada materi kedua dan 82 pada materi 

ketiga. Dari hasil, pelaksanaan pembelajaran dengan model discovery 

learning di kelas VII A dan VII B baik dari aspek kognitif, afektif dan  



 
 
 
 
 

 

 
 

psikomotorik adalah efektif. Hal tersebut dapat lihat dari nilai rata-rata 

siswa baik kelas VII A dan VII B yang menunjukkan bahwa nilai rata-

rata siswa memenuhi KKM yangtelah di tentukan sekolah yaitu 75. 

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model discovery learning, faktor pendukung : 

Suasana kelas yang kondusif, sarana dan prasarana yang lengkap, kondisi 

siswa yang antusias dalam mengikuti pembelajaran serta penerapan 

model strategi yang tepat. Adapun untuk faktor penghambat: Kondisi 

siswa yang berbeda-beda dalam kelas membuat guru mengalami 

kesulitan terutama ketika membentuk kelompok. Alokasi waktu yang 

kurang tepat, terbatasnya media yang dimiliki oleh siswa sehingga 

menghambat guru dalam mengembangkan potensi siswa. 

Pada Agus Gunawan tesebut tujuan penelitian lebih menekankan 

kepada pengaruh metode discovery learning terhadap keefektivitasan 

pembelajaran. Sedangkan penelitian ini lebih menggali informasi 

mengenai efektif tidaknya pembelajaran didalam kelas. 

Nama :Asep Abdul Rohman ,105011000047, judul : efektivitas 

pembelajaran pendidikan agama islam di man 13 jakarta.  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 13 Jakarta sudah efektif. Karena lebih dari 60% (72% = 

40 orang) dari 56 siswa memperoleh nilai 76 – 100. Adapun siswa yang 

memperolehnilai di bawah KKM, maka pihak madrasah (dalam hal ini 

guru) melaksanakan: 1) Remediasi, yaitu program pembelajaran 



 
 
 
 
 

 

 
 

tambahan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di kelas 

dengan alokasi waktu di luar jam pembelajaran regular; dan 2) Klinik 

Mata Pelajaran, yaitu program pembelajaran tambahan bagi peserta didik 

yang sangat mengalami kesulitan belajar di kelas dan membutuhkan 

bantuan tenaga kependidikan. Melihat hasil yang diperoleh siswa, lalu di 

bandingkan dengan kelas konvensional. Maka pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di MAN 13 Jakarta tidak hanya efektif, tapi juga bisa 

dikatakan efisien. Karenabiasanya waktu yang dibutuhkan untuk 

mengajarkan Pendidikan Agama Islam sebanyak ±48 jam pelajaran, 

menjadi hanya 24 jam pelajaran. Kelebihan dari pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di MAN 13 Jakarta adalah dapat memberikan 

waktu yang luas bagi siswa untuk memperoleh pembelajaran umum. 

Dengan demikian siswa madrasah akan mendapatkan pelajaran umum 

lebih banyak. Namun demikian, disamping kelebihan di atas, ada juga 

kekhawatiran dengan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

berkurang (hanya 4 jam pelajaran/minggu), yaitu ditakutkan terjadi 

pendangkalan materi yang diterima oleh siswa. 

Pada penelitian Asep Abdul Somad ini dilakukan pada 2009 dan 

masih menggunakan kurikulum KTSP sebagai referensi penelitianya. 

Sementara penelitian ini menggunakan kurikulum 2013 yang merupakan 

kurikulum terbaru dalam pendidikan sebagai referensi penelitianya. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

B. Kajian Teori 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

a. Definisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah Rencana 

yang menggambarkan Prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar. Sehingga perangkat pembelajaran merupakan 

suatu langkah awal dalam memulai suatu pembelajaran.
7
 

Dalam kurikulum 2013, silabus sudah disiapkan oleh 

pemerintah, baik untuk kurikulum nasional maupun kurikulum 

wilayah, sehingga guru tinggal mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, yang tidak terlalu rumit. Disamping 

silabus, pemerintah juga sudah membuat buku panduan, baik 

panduan guru maupun panduan peserta didik, yang pelaksanaanya 

juga nanti akan dilakukan pendampingan. Dengan demikian, guru 

tidak usah repot” mengembangkan perencanaan tertulis yang 

rumit.
8
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Visi pendidikan nasional ialah terwujudnya masyarakat 

madani sebagai bangsa dan masyarakat baru dengan tatanan 

kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara 

Kesatuan Republuk Indonesia melalui proses pendidikan. 

Masyarakat Indonesia baru tersebut memiliki sikap, wawasan 

keimanan dan akhlak yang tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, 

toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, serta berpengerian 

dan berwawasan global. Kurikulum 2013 yang diberlakukan 

mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi visi tersebut. Kurikulum 

2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan 

tuntuna zaman di tengah era modernisasi dan globalisasi yang 

semakin pesat, sistem pendidikan dituntut untuk terus 

mengembangkan dan menyesuaikan aspek” pada peserta didik. 

Hal ini dilakukan untuk menghadapi berbagai masalah dan 

tantangan masa depan yang semakin lama semkin rumit dan 

kompleks. 

b. Tujuan dan Fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap 

KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. Guru merancang penggalan rencana pelaksanaan 

pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan 

penjadwalan mata pelajaran tersebut. Adapun tujuan rencana 

pelaksanaan pembelajaran adalah untuk: 



 
 
 
 
 

 

 
 

1)      mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil 

proses belajar mengajar. 

2)      Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang 

pembelajaran sesuai denga kebutuhan peserta didik, 

kemampuan pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. 

3)      dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, 

sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu 

melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program 

pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan 

terencana.
9
 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan 

bahwa tujuan perencanaan itu sangat memungkinkan seorang 

guru untuk memilih metode mana yang sesuai, sehingga proses 

pembelajaran itu terarahdan dapat mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan dalam perencanaan itu. Bagi guru, setiap pemilihan 

metode pembelajaran berarti menentukan jenis proses belajar 

mengajar manayang dianggap efektif untuk mencapai tujuan yang 

sesuai standar kompetensi. Sedangkan untuk fungsi rencana 

pelaksanaan pembelajaran ialah sebagai berikut. 

1) Fungsi Perencanaan 

Tujuan perencanaan bukan hanya penguasaan prinsip-

prinsip fundamental, tetapi juga mengembangkan sikap yang 
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positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan 

menemukan pemecahan masalah pembelajaran. Secara ideal 

tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai 

sepenuhnya bahan dan materi ajar yamg akan di sampaikan, 

metode dan penggunaan alat peraga dan perlengkapan 

pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan 

dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan memberikan 

pengajaran kepada siswa sesuai yang diprogramkan” dalam 

perencanaan pembelajaran.  

2) Fungsi efektif 

Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi 

strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk 

dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan 

pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

3) Fungsi pencapaian tujuan 

Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, 

tetapi juga membentuk manusia yang utuh yang tidak hanya 

berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga 

dalam sikap dan ketrampilan. Melaluiperencanaan yang baik, 

maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara 

seimbang. 
10
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Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara hakiki 

tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan 

pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru, 

serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

c. Komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran K13 

RPP dikembangkan menurut Kompetensi Dasar (KD) atau 

subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 

Sebuah RPP harus memuat komponen- komponen penting di 

dalamnya.
11

 

 Adapun komponen RPP yang penting dimaksud di atas 

adalah: 

1) Identitas Sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

2) Identitas Mata Pelajaran atau Tema/Subtema 

3) Kelas/Semester 

4) Materi Pokok 

5) Alokasi Waktu, yang ditentukan sesuai dengan keperluan 

untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan 

mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam 

silabus dan KD yang harus dicapai 

6) Tujuan Pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, 

dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 
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diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

7) Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

8) Materi Pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir 

sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; 

9) Metode Pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik mencapai tujuan suatu pembelajaran 

10) Media Pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran 

untuk menyampaikan materi pelajaran; 

11) Sumber Belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan 

12) Langkah-Langkah Pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

13) Penilaian Hasil Pembelajaran.
12

 

2. Efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Efektifitas Pembelajaran 

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya 

yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 
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pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa 

efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait 

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil 

yang sesungguhnya dicapai. Hakikat pembelajaran yang efektif 

adalah  proses belajar mengajar yang mampu memberikan 

pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, mutu serta dapat 

memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikanya dalam 

kehidupan mereka.
13

 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Penyediaan 

kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas luasnya 

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

yang sedang di pelajari. Tentu saja hal ini dilakukan dibawah 

pengawasan seorang guru agar konsep yang sedang dipelajari 

oleh siswa dapat dipahami secara benar oleh siswa dan tidak 

salah dalam pemahaman konsep.
14

 

Dimensi efektivitas pembelajaran meliputi dua hal, yaitu 

karakeristik guru dan karakteristik siswa.  
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1) Karakteristik guru yang efektif dalam proses pembelajaran 

yaitu guru yang memiliki kemampuan dalam 

pengembangan kurikulum dan mampu menerapkan 

perencanaan pembelajaran yang dibuat. Indikator 

karakteristik guru meliputi: pengorganisasian materi 

pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, 

bersikap positif terhadap siswa, penilaian yang 

berkelanjutan dan komprehensif, kreatif dalam aplikasi 

teknologi pembelajaran, menerapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan baik. 

2) Karakteristik siswa yang efektif dalam proses pembelajaran 

adalah siswa yang fleksibel dan aktif dalam memanfaatkan 

strategi dan pendekatan yang berbeda untuk konteks dan 

tujuan yang berbeda. Indikator karakteristik siswa meliputi: 

Aktif dalam Pembelajaran, Mampu belajar bekerjasama, 

Senang dalam melaksanakan pembelajaran, Belajar dari apa 

yang telah dipelajari.
15

 

Jadi ditarik kesimpulan bahwa pengertian efektivitas itu 

adalah keadaan ketika tujuan dapat terlaksana dalam suatu 

kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. 

Sehingga perencanaan yang telah dibuat dapat 

dimplementasikan sepenuhnya dan tujuan dari perencanaan itu 
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dapat tercapai. Sementara Efektivitas pembelajaran merupakan 

suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan 

dari suatu proses pembelajaran, dalam hal ini untuk mengukur 

tingkat keberhasilan salah satunya ialah melalui proses 

penilaian.  

b. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. 

Didalamya terjadi interaksi antara berbagai komponen, yaitu 

guru, siswa dan materi pelajaran. Inteaksi antara tiga komponen 

ini melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan 

penataan lingkungan tempat belajar sehingga tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan. Proses pembelajaran merupakan 

interaksi antara pendidik yang bertindak sebagai pengajar dan 

peserta didik yang bertindak sebagai orang yang belajar. 

sehingga suatu pembelajaran memiliki dua dimensi didalamnya, 

yakni belajar dan mengajar. Bagi siswa, pembelajaran 

merupakan proses kegiatan belajar yang dilakukan siswa dari 

materi yang disampaikan oleh guru. Bagi guru, pembelajaran 

merupakan proses kegiatan mengajar materi” yang disampaikan 

kepada siswa.
16

 

 Menurut Oemar Hamalik, “Belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (Learning is 
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defined as the modification or strengthening of behaviour 

through experiencing).
17

  

Menurut Tadjab, “Belajar adalah berubahnya 

kemampuan seseorang untuk melihat, berfikir, merasakan, 

mengerjakan sesuatu, melalui berbagai pengalaman-pengalaman 

yang sebagiannya bersifat perceptual, sebagiannya bersifat 

intelektual, emosional maupun motorik.
18

 

Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah 

laku, akibat interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini biasanya 

berlangsung secara sengaja. Perubahan perilaku dalam proses 

belajar adalah akibat dari interaksi dengan lingkungan yang 

berlangsung secara sengaja. Ini terlihat dari factor” yang 

mendorong seorang anak melakukan proses belajar mengajar, 

seperti factor kesiapan fisik dan mental untuk melakukan suatu 

perbuatan dan tujuan yang ingin dicapai.
19

 

Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari guru ke murid, melainkan suatu 

kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri 

pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi dengan pelajar 

dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari 
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kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi.Jadi, 

mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri.
20

 

Mengajar dilihat dari asal usul katanya berarti 

memperlihatkan sesuatu kepada seseorang melalui tanda atau 

simbol; penggunaan tanda atau simbol itu yang dimaksudkan 

untuk membangkitkan atau menumbuhkan respons mengenai 

kejadian, seseorang, observasi, penemuan, dan sebagainya. 

Secara deskriptip mengajar di artikan sebagai proses 

penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada 

siswa proses penyampaian ini sering juga dianggap sebagai juga 

menstranfer ilmu. Mengajar juga dapat diartikan sebagai 

implementasi guru dari perencanaan pembelajaran yang dia 

buat.
21

 

Mengajar diartikan juga sebagai suatu usaha 

menciptakan sistim lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar, belajar sebagai kegiatan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan mengajar.
22

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran atau 

kegiatan belajar mengajar yakni, proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dan siswa didalam kelas. Kegiatan 

Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung 
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serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru 

dan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada 

siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak 

mulia, mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya 

kitab suci al-qur’an dan al-hadits melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
23

 

Pengertian pendidikan secara harfiah berarti 

membimbing, memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, 

dan memelihara. Esensi dari pendidikan adalah adanya proses 

transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua 

kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup.
24

 

Pendidikan agama islam disekolah diharapkan mampu 

membentuk kesalehan pribadi (individu) dan kesalehan sosial 

sehingga pendidikan agama digarapkan jangan sampai 

menumbuhkan sikap fanatisme, menumbuhkan sikap intoleran 
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di kalangan peseta didik dan masyarakat Indonesia dan 

memperlemah kerukunan hidup umat beragama dan 

mempelemah persatuan dan kesatuan nasional.
25

 

Sedangkan pengertian pendidikan jika ditinjau secara 

definitive telah diartikan atau dikemukakan oleh para ahli dalam 

rumusan yang beraneka ragam, diantaranya adalah: 

1) Tayar Yusuf mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai 

usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, 

pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi 

muda agar menjadi manusia bertakwa kepada Allah.
26

 

2) Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk 

membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik 

secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan 

ajaran Islam, sehingga terjadinya kebahagiaan dunia akhirat. 

3) Muhaimin yang mengutip GBPP PAI, bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam menyakini, memahami, menghayati, mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran.
27

 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat yang 

dikemukakan diatas, bahwa pendidikan agama islam merupakan 

upaya yang dilakukan seseorang (guru) untuk mengajarkan 
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ilmu-ilmu agama kepada seseorang (murid) sehingga dirinya 

dapat meningkatkan kualitas keimanan yang dimiliki sehingga 

dirinya mendapat hikmah dan barokah di dunia maupun di 

akhirat. 

d. Penilaian dalam Pembelajaran 

Penilaian dalam progam pembelajaran merupakan salah 

satu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum dan 

berhasilnya proses pembelajaran yang dilakukan. Penilaian juga 

dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan. 

Penilaian hasil belajar peserta didik dalam konteks kurikulum 

2013 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relative setiap peserta didik 

terhadap standar yang telah ditetapkan. Dalam Permendikbud 

No. 66 Tahun 2013 dinyatakan bahwa cakupan penilaian 

merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata 

pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.
28

 

Sejalan dengan cakupan tersebut, teknik dan instrument 

yang digunakan untuk penialain kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan adalah sebagai berikut : 

1) Penilaian Sikap 
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Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian 

terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran 

kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi 

sikap spiritual dan sosial. 

1. Penilaian sikap spiritual (KI-1), antara lain: (1) ketaatan 

beribadah; (2) berperilaku syukur; (3) berdoa sebelum 

dan sesudah melakukan kegiatan; dan (4) toleransi dalam 

beribadah. Sikap spiritual tersebut dapat ditambah sesuai 

karakteristik satuan pendidikan 

2. Penilaian Sosial Penilaian sikap sosial (KI-2) meliputi: 

(1) jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; (2) 

disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan; (3) 

tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku peserta didik 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa; (4) 

berperilaku santun yaitu perilaku hormat pada orang lain 

dengan bahasa yang baik.
29

 

2) Penilaian Pengetahuan 

                                                           
29

 Ibid, 145 



 
 
 
 
 

 

 
 

Penilaian pengetahuan (KI-3) dilakukan dengan cara 

mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup 

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam 

berbagai tingkatan proses berpikir. Penilaian dalam proses 

pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi 

penilaian sebagai proses pembelajaran dan penilaian sebagai 

alat untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran. 

1. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara 

tertulis, berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, 

menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis 

dikembangkan atau disiapkan oleh guru 

2. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis 

yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik 

merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Jawaban tes 

lisan dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf. 

3) Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi 

karateristik kompetensi dasar aspek keterampilan untuk 

menentukan teknik penilaian yang sesuai. Biasanya 

kompetensi dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, 

penilaian proyek atau portofolio.  

1. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta 

peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi 



 
 
 
 
 

 

 
 

yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau 

mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan 

2. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap 

suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu 

tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai 

dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan, penyajian data, dan pelaporan. 

3. Portofolio dapat berupa kumpulan dokumen dan teknik 

penilaian. Portofolio sebagai dokumen merupakan 

kumpulan dokumen yang berisi hasil penilaian prestasi 

belajar, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang 

tertentu yang bersifat reflektif-integratifdalam kurun 

waktu tertentu.
30
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma 

pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna 

jamak dari pengalam individual, maka yang secara social dan historis 

dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau 

pandangan advokasi atau partisipatori ( seperti, orientasi politik, isu, 

kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya. Pendekatan ini 

juga menggunakan strategi naratif, fenomologis, etnografis, studi 

grounded theory atau studi kasus.
31

 

Penelitian kualtatif adalah penelitian yang tidak menggunakan 

model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian 

dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan 

digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang dalam kegiatannya peneliti mengumpulkan data dan memberikan 

penafsiran terhadap hasil data yang telah dikumpulkan. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi 

kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), 
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suatu program, atau suatu situasi social. Peneliti study kasus berupaya 

menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.
32

 

Metode penelitian studi kasus adalah model penelitian yang 

berusaha meneliti, menguraikan dan mencari solusi atau jalan keluar 

terbaik untuk mengatasi masalah apabila ditemukan permasalahan 

dalam dunia pendidikan. 

2. Kehadiran peneliti  

Peneliti bertindak sebagai instrument kunci, yakni peneliti 

menjadi bagian partisipan penuh sekaligus sebagai pengumpul data di 

lapangan dan pengelolah data yang telah diperoleh. Sedangkan 

instrument lain sebagai penunjang kehadiran peneliti yang bertugas 

untuk membantu penelitian yang dilakukan. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMPN 2 Dolopo yang berlokasi di 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

4.  Sumber data 

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, 

dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan dan responden), 

secara umum, penentuan sumber didasarkan atas jenis data yang telah 

ditentukan. Sumber data dapat digolongkan kedalam sumber primer 

dan sumber skunder. Sumber primer adalah sumber data pokok yang 

langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber 
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sekunder, yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti 

menunjang data pokok.
33

  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau 

responden. Peneliti akan wawancara dengan informan untuk 

menggali informasi mengenai efektifitas rencana pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi 

yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud 

meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto 

pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, 

serta data yang terkait dalam penelitian ini.
34

 

5. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Sehubungan dengan instrument 

penelitian kualitatif, sebagaimana tersebut di atas, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara atau 

interview, dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif, 

fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan 
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interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam, dan observasi 

pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung.
35

  

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga yakni metode 

observasi, metode wawancara dan metode dokumnetasi seperti 

dijelaskan dibawah ini: 

1. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, lazimnya menggunakan teknik yang 

disebut dengan observasi. Observasi merupakan teknik 

pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena 

yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan 

informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) 

secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang 

telah dirumuskan.  

Sesuai dengan situasi dan objek penyelidikan, observasi 

dibagi menjadi tiga jenis diantaranya ialah : 

a. Observasi partisipan 

Dalam observasi ini pelaku observasi (observer) turut 

serta mengambil bagian (berpartisipasi) dalam kegiatan 

sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. 
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b. Observasi eksperimen 

Merupakan observasi dimana observer  tidak terlibat 

dalam situasi kehidupan pelaku yang diobservasi, melainkan 

mendudukan mendudukan pelaku yang diobservasi kedalam 

situasi yang diinginkan observer 

c. Observasi tak berstruktur 

Merupakan observasi yang dilakukan tanpa adanya 

struktur atau fokus penelitian yang jelas pada awal observasi. 

Fokus penelitian akan berkembang sejalan dengan observasi 

yang ia lakukan didalam suatu wilayah observasi.
36

 

Untuk penelitian ini yang berlokasi di SMPN 2 Dolopo, 

peneliti akan menggunakan metode observasi partisipan sebagai 

salah satu teknik pengumpulan data bagi penelitian ini. Sehingga 

peneliti akan masuk kedalam kelas dan ikut berpartisipasi 

terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan 

siswa. 

2. Metode Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau 

merekam jawaban- responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. 

Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi 
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sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya 

maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun wawancara 

tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai 

keterangan tentang orang lain.
37

 

Secara umum, terdapat dua macam pedoman wawancara 

a. Wawancara terstruktur  

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu 

dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupan pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan.  

b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. 
38
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Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari 

responden, maka peneliti dapat mengajukan berbagai 

pertanyaan kepada responden di SMPN 2 Dolopo yang lebih 

terarah pada suatu tujuan. Dan menyimpulkan hasil 

wawancara dalam bentuk suatu kesimpulan yang deskriptif. 

3. Metode Dokumentasi 

Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan 

pernyataan tertulis yang disususn oleh seseorang atau lembaga 

untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi 

sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, 

sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
39

. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarnya ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
40

 

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif 

terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 

Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-

menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung atau selama pengumpulan data.
41

 

2. Penyajian data 

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang kedua 

dari kegiatan analisis adalah penyajian data. “Penyajian” 

maksudnya sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan setelah melalui reduksi data dan 

display data, peneliti kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan 
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tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan berikutnya.
42

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan teliti dan 

triangulasi. Teknik tersebut akan dijelaskan pada paragraf berikut ini: 

1. Pengamatan yang Tekun 

Merupakan cermat dan seksama dalam menjalankan 

sesuatu. Ini dilakukan untuk menghindari segala kesalahan yang 

mungkin bisa terjadi dalam proses penelitian. Pentingnya dari 

penelitian juga dijelaskan dalam surat al Hujurat ayat 6 berbunyi 

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik 

datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka telitilah 

kebenaranya agar kamu tidak mencelekakan suatu kaum karna 

kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu”. 

Oleh sebab itu peneliti harus teliti dalam mengumpulkan serta 

mengolah data yang diperoleh.
43

 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
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keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.Teknik ini dapat dicari dengan jalan: 

a. Trianggulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data 

yang diperoleh. Bisa data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, data hasil wawancara dengan data hasil 

dokumentasi. 

b. Trianggulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain 

tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan metode 

yang berbeda seperti : wawancara, dokumentasi atau 

observasi. 

c. Trianggulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan 

kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu ataupun sumber 

lain.
44

 

Untuk penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik 

trianggulasi data (membandingkan data yang diperoleh antara 

data yang satu dengan data lainya) dan trianggulasi metode 

(mencari suatu data dengan metode yang berbeda-beda) untuk 

mengecek keabsahan data yang diperoleh. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada 

paragraf dibawah ini. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 
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1. Persiapan (Pra-Lapangan) 

a. Menyusun rancangan penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari 

permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus 

berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada 

saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati 

dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi. Rancangan 

penelitian tergantung dari pendekatan yang digunakan pada 

subjek penelitian yang berkaitan dengan eksistensi variabel yang 

diteliti. Maksud eksistensi disini adalah variable yang akan diteliti 

dimunculkan secara sengaja oleh peneliti dalam suatu eksperimen 

atau variabel yang diteliti sudah ada pada subjek yang akan 

diteliti. 
45

 

b. Memilih lapangan  

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai 

sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada 

konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan 

dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan 

lapangan, seperti dengan kualitas dan keadaan sekolah (Dinas 

Pendidikan). Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi 
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dari pihak yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat 

yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan 

kemampuan potensi yang dimilikinya. 

c. Mengurus perizinan  

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran 

kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang 

digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang 

bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan 

mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang 

yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang 

dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan 

atas kehadiran kita sebagai peneliti.  

d. Menjajagi dan menilai keadaan lapangan 

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal 

legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan 

adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan 

keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah 

yang akan menetukan apakah lapangan merasa terganggu 

sehingga banyak data yang tidak dapat 

digali/tersembunyikan/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa 

lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka 

sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa 

terganggu. Penjajajkan dan  penelitian lapangan  akan berjalan 



 
 
 
 
 

 

 
 

dengan baik apabila peeliti sudah membaca terlebih dahulu dari 

kepustakaan atau memgetahui melalui orang dalam tentang situasi 

dan kondisi daerah temapat penelitian dilakukan.  

e. Memilih dan memanfaatkan informan  

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di 

lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu 

menentukan patner kerja sebagai “mata kedua” kita yang dapat 

memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. 

Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen 

dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan 

penelitian atau kepentingan karier.
46

  

f. Menyiapkan instrumen penelitian  

Secara fungsional kegunaan instrument penelitian adalah 

untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah 

menginjak pada langkah pengumpulan informasi dilapangan. 

g. Persoalan etika dalam penelitian 

Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik 

secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, 

akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama 

tatacara dan tatahidup dalam suatu latar penelitian. Persoalan 

etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi 

dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. 
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Dalam menghadapi persoalan tersebut peneliti hendaknya 

mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun 

mental.
47

 

2. Lapangan  

a. Memahami dan memasuki lapangan  

Memahami latar penelitian; latar terbuka; dimana secara 

terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati, 

latar tertutup dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan 

orang. Penampilan, Menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, 

adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Pengenalan hubungan 

peneliti di lapangan, berindak netral dengan peran serta dalam 

kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Jumlah waktu studi, 

pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang 

dibutuhkan.  

b. Aktif dalam kegiatan (pengumpulan data)  

Dengan mengajukan  pertanyaan-pertanyaan deskriptif 

dengan melakukan observasi umum, dan mencata  semua dalam 

catatan lapangan. Pendekatan kualitatif yang dipergunakan 

beranjak dari bahwa hasil yang diperoleh dapat dilihat dari proses 

secara utuh, untuk memenuhi hasil yang akurat maka pendekatan 

ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam 

penggalian dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh. 
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penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode 

naturalistik memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Data diambil langsung dari setting alami 

2) Peneliti sebagai instrumen pokok 

3) Lebih menekankan pada proses dari pada produk, sehingga 

bersifat deskriptif analitik 

4) Analisa data secara induktif atau interpretasi bersifat 

idiografik, dan;  

5) Menggunakan makna dibalik data
48

 

3. Pengolahan Data  

a. Reduksi Data  

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau 

data yang terperinci. Data hasil mengihtiarkan dan memilah-

milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu 

akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali 

data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika 

diperlukan.  

b. Display Data 

Penyajian data adalah proses  pemberian  sebuah 

informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan peneliti  menarik kesimpulan dan mengambil 
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tindakan. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok 

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga 

memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu 

data dengan data lainnya. 
49

 

c. Analisis Data 

Contoh analisis data yang dipergunakan seperti model 

Content Analisis, yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-

lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan 

kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik 

analisis dalam memprediksikan. Adapun kegiatan yang 

dijalankan dalam proses analisis ini meliputi : 

1) menetapkan lambang-lambang tertentu 

2) klasifikasi data berdasarkan lambang/simbol dan,  

3) melakukan prediksi atas data. 
50

 

d. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan 

melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diperoleh, 

diproses atau ditransfer kedalam bentuk-bentuk yang sesuai 

dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan.
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

B. Deskripsi Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMPN 2 Dolopo 

SMP Negeri 2 Dolopo berdiri sejak tahun 1950. Pada saat itu 

SMP Negeri 2 Dolopo masih bernama SKN (Sekolah Kerajinan Negeri) 

yang disandangnya sejak awal berdiri tahun 1950 sampai dengan tahun 

1960. SKN ini juga merupakan cikal bakal berdirinya SMP Negeri 2 

Dolopo. Kemudian pada tahun  1965 sampai dengan 1978 berubah dari 

SKN (Sekolah Kerajinan Negeri) menjadi (STN) Sekolah Teknik 

Negeri yang mempunyai 3 jurusan yaitu teknik sipil (ilmu yang 

mempelajari tata cara merancang, membangun, merenovasi bangunan,) 

teknik listrik (bidang ilmu yang mempelajari teknik listrik melibatkan 

konsep, perancangan, pengembangan dan produksi perangkat listrik) 

dan teknik mesin(ilmu yang mempelajari mengenai aplikasi prinsip 

fisika untuk analisis, desain, rancangan sistem mekanik). Kemudian 

pada tanggal 1 april 1979 integrasi sekolah ini meningkat lagi dari yang 

mulanya (STN) Sekolah Teknik Negeri menjadi SMP Negeri 2 Dolopo. 

Sejak saat itu SMP Negeri 2 Dolopo menjadi sekolah negeri yang 

mengajarkan mata pelajaran umum seperti : matematika, bahasa, 

sejarah, ekonomi dan sebagainya yang bertahan  sampai sekarang.
52
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2. Letak Geografis SMPN 2 Dolopo 

SMPN 2 Dolopo terletak di Jalan Abimanyu No 79, Ds.Dolopo, 

Kec.Dolopo, Kab.Madiun. SMP Negeri 2 Dolopo memiliki letak yang 

strategis. Berada 100 meter ke timur dari jalan raya Ponorogo Madiun 

membuat SMP Negeri 2 Dolopo mudah diakses. Walaupun dekat jalan 

raya namun tidak membuat sekolah ini bising oleh suara kendaraan 

bermotor. Ini dikarenakan ada jarak 100 meter dari jalan ke sekolah 

yang sudah cukup meredam suara kendaraan. Sebelah barat, selatan dan 

utara sekolah ini merupakan pemukiman penduduk sekitar. Semetara 

disebelah timurnya merupakan sungai
53

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 2 Dolopo 

SMP Negeri 2 Dolopo memiliki visi, misi dan tujuan yang 

menjadi pedoman dalam mengemban tugas pendidikanya ialah sebagai 

berikut : 

Tujuan : Unggul Berprestasi Berdasarkan Iman Dan Taqwa 

Berwawasan Lingkungan 

Visi :  

a. Unggul dalam pengembangan kurikulum berkarakter bangsa. 

b. Unggul dalam prestasi non akademik. 

c. Unggul dalam SDM pendidikan. 

d. Unggul dalam disiplin kerja. 

e. Unggul dalam proses pembelajaran. 
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f. Unggul dalam sarana prasarana pendidikan. 

g.  Unggul dalam prestasi kelulusan. 

h. Unggul dalam kelembagaan dan menengah sekolah. 

i. Unggul dalam managemen keuangan. 

j. Unggul dalam penilaian. 

k. Unggul dalam prestasi lingkungan hidup. 

l. Unggul dalam kebersihan dan kebudayaan (clean and green ). 

 

Misi : 

a. Melaksanakan pengembangan kurikulum berkarakter bangsa. 

1.1 Perangkat pembelajaran silabus 

1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

b. Melaksanakan pengembangan non akademik. 

2.1 Kegiatan ekstra kurikuler 

2.2 Kegiatan kerohanian 

c. Melaksanakan pengembangan SDM Pendidikan. 

3.1 Kompetensi Pendidik 

3.2 Kompetensi Tenaga Kependidikan 

3.3 Monitoring terhadap pendidik dan tenaga kependidikan 

d. Melaksanakan pengembangan disiplin kerja. 

4.1 Kedisiplinan pendidik 

4.2 Kedisiplinan tenaga kependidikan 

e. Melaksanakan pengembangan proses belajar-mengajar. 



 
 
 
 
 

 

 
 

5.1 Strategi pembelajaran 

5.2 Metode pembelajaran 

5.3 Media pembelajaran 

f. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana pendidikan. 

6.1 Sarana prasarana sekolah 

6.2 Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif 

g. Melaksanakan pengembangan prestasi kelulusan. 

7.1  Standar pencapaian kelulusan tiap tahun 

7.2 Evaluassi pencapaian kelulusan 

h. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan manajemen 

sekolah. 

8.1  Administrasi sekolah 

8.2 Kelembagaan sekolah 

i. Melaksanakan pengembangan manajemen keuangan. 

9.1 Penggalangan dana dari masyarakat 

9.2 Pendayagunaan potensi lingkungan sekolah 

9.3 Transparansi keuangan 

j. Melaksanakan pengembangan penilaian. 

10.1 Implementasi model evaluasi 

10.2 Pedoman evaluasi 

k. Melaksanakan pengembangan prestasi lingkungan hidup 

l. Melaksanakan kebersihan dan kebudayaan (clean and green)
54

 

                                                           
54

 Lihat transkrip 03/D/27-08/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



 
 
 
 
 

 

 
 

4. Data Siswa 3 Tahun Terakhir 

Berikut disajikan data siswa SMP Negeri 2 Dolopo dari 3 tahun ajaran 

terakhir. 

a. Tahun Ajaran 2016/2017 

1) Jumlah Siswa Kelas VII : 130 orang (6 rombel) 

2) Jumlah Siswa Kelas VIII : 175 orang (7 rombel) 

3) Jumlah Siswa Kelas IX : 181 orang (8 rombel) 

4) Jumlah Total Siswa : 486 orang (21 rombel) 

b. Tahun Ajaran 2017/2018 

1) Jumlah Siswa Kelas VII : 145 orang (5 rombel) 

2) Jumlah Siswa Kelas VIII : 126 orang (5 rombel) 

3) Jumlah Siswa Kelas IX : 169 orang (8 rombel) 

4) Jumlah Total Siswa : 440 oanrg (18 rombel) 

c. Tahun Ajaran 2018/2019 

1) Jumlah Siswa Kelas VII : 108 orang (4 rombel) 

2) Jumlah Siswa Kelas VIII : 150 orang (5 rombel) 

3) Jumlah Siswa Kelas IX : 127 orang (4 rombel) 

4) Jumlah Total Siswa : 385 orang (13 rombel)
55

 

5. Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Tenaga pendidikan dalam mendukung suksesi kegiatan belajar dan 

mengajar di SMP Negeri 2 Dolopo sebagai berikut : 

a. Guru PNS berjumlah 37 orang  
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b. Guru Tidak Tetap (GTT) sejumlah 2 orang  

c. Tenaga Kependidikan PNS sejumlah 3 orang 

d. Pegawai Tidak Tetap (PTT) 5 orang 

6. Sarana dan Prasarana 

a. Luas lahan : 3955 m
2 

b. Jumlah ruangan :  

1) Data ruang belajar terdiri dari 

a) Ruang kelas berjumlah 22 ruang 

b) Ruang lab IPA berjumlah 1 ruang 

c) Ruang lab TIK berjumlah 1 ruang 

d) Perpustakaan berjumlah 2 ruang 

2) Data ruang kantor terdiri dari 

a) Ruang Kepala Sekolah berjumlah 1 ruang 

b) Ruang Wakil Kepala Sekolah berjumlah 1 ruang 

c) Ruang guru berjumlah 1 ruang 

d) Ruang tata usaha berjumlah 1 ruang 

c. Status bangunan : Milik sendiri 

d. Jenis gedung : Permanen
56

 

7. Fasilitas Pendidikan 

Berikut beberapa fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk 

menunjang proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Dolopo ini. 

a. Mushola sebagai tempat beribadah untuk siswa dan guru 
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b. Ruang BP/BK untuk siswa melakukan bimbingan konseling 

c. Ruang UKS sebagai tempat siswa yang sakit mendapat 

pertolongan pertama 

d. Ruang OSIS sebagai tempat berkumpulnya anggota OSIS 

e. Kantin sebagai tempat pembelian makanan dan minuman 

f. Koperasi sebagai tempat pembelian alat” sekolah maupun kantor 

g. Ruang penjaga sekolah sebagai tempat istirahat penjaga sekolah 

h. Ruang pramuka sebagai tempat berkumpul anggota dan tempat 

penyimpanan peralatan pramuka 

i. Ruang aula/serba guna sebagai tempat untuk mengadakan 

pertemuan atau fungsi lainya 

j. Ruang gudang sebagai tempat menyimpan peralatan bekas yang 

sudah tidak terpakai 

k. WC guru sebagai tempat MCK untuk guru 

l. WC siswa sebagai tempat MCK untuk siswa
57

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Lihat transkrip 07/D/27-08/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



 
 
 
 
 

 

 
 

B. Deskripsi Data Khusus 

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIIIC Di SMPN 2 

Dolopo Tahun Ajaran 2018/2019 

a. Pedoman dalam Penyusunan Rencana pelaksanaan 

Pembelajaran 

Untuk sistematika penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sebagai berikut : Pemerintah membuat dan 

menyediakan silabus, kemudian didistribusikan kepada sekolah”. 

Wakakurikulum kemudian mengembangkan dan mengolah silabus 

tersebut agar sesuai kondisi dan karakteristik sekolah. Setelah itu 

wakakurikulum mendistribusikan silabus yang telah disesuaikan 

beserta data pelaksanaan pembelajaran seperti jadwal minggu efektif, 

jadwal mengajar, jumlah SKS dalam pelajaran, jadwal UTS dan UAS 

kepada guru. Kemudian guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran berpedoman pada silabus dan data yang telah 

diperoleh. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan 

Bu Siti Darul Khoiriyah, S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama Islam 

kelas VIII C yakni : 

Untuk penyusunan RPP saya berpedoman pada silabus yang diberikan oleh 

wakakurikulum, memang untuk kurikulum K13 silabus sudah disediakan 

oleh pemerintah namun harus disesuaikan dan diolah di wakakurikulum 

terlebih dahulu.
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 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sampel 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dimiliki guru dengan bab 

Akhlak Terpuji (Jujur). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini untuk 

1x pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 40 menit yang terdiri dari 10 

menit untuk kegiatan pembuka, 60 menit kegiatan inti dan 10 menit 

kegiatan penutup. Metode yang digunakan ialah ceramah, diskusi dan 

presentasi. Sumber belajar yang digunakan ialah buku paket dan LKS. 

Sementara media belajar yang digunakan ialah papan tulis dan LCD 

proyektor. Untuk materi pembelajaranya diantaranya : 1) Pengertian 

Perilaku Jujur. 2) Keutamaan Perilaku Jujur. 3) Macam-macam 

Kejujuran. 4) Hikmah Perilaku Jujur. Indikator pembelajaran ada 

empat yakni : 1) Menjelaskan pentingnya perilaku jujur berdasarkan 

surat At-Taubah, Surat Al-Maidah dan Hadits yang terkait. 2)  

Menerangkan keutamaan perilaku jujur berdasarkan hadits yang 

terkait. 3) Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 4) 

Meguraikan hikmah dari perilaku Jujur. Untuk keterangan lainya ada 

pada dokumentasi yang terlampir dalam penelitian ini.59 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah menyediakan dan 

mendistribusikan silabus untuk sekolah”. Kemudian wakakurikulum 

mengembangkan dan mengolah silabus. Silabus yang telah jadi 

diberikan kepada guru yang nantinya akan digunakan guru untuk 

menyusun RPP dalam bab dan materi pelajaran tertentu. 
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b. Fungsi dan Tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh 

guru tidak akan bersifat sia” dan pasti memiliki tujuan” tertentu. 

Baik itu tujuan untuk guru itu sendiri maupun untuk siswa. 

Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Bu Siti Darul 

Khoiriyah, S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama Islam kelas 8C 

guna mengetahui apa tujuan sebenarnya guru membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran, yakni : 

Tentu saja, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang saya buat 

bertujuan untuk memudahkan guru selama proses pembelajaran salah 

satunya yakni supaya pelaksanaan pembelajaranya  berpedoman pada 

jalur yang telah direncanakan. Dan juga dengan membuat RPP saya 

bisa menentukan metode dan media mengajar saya, sehingga saya 

dapat memilih mana yang paling efektif saat mengajar.Ini agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan siswa dapat menerima materi dengan 

baik
60

 

 

Menurut Bu darul sendiri, tujuan membuatan rencana 

pelaksanaan pembelajaran ialah untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran saat mengajar didalam kelas. 

salah satunya supaya pelaksanaan pembelajaranya  dapat 

dilakukan pada jalur yang telah direncanakan. Hal ini berarti 

rencana pelaksanaan pembelajaran membantu guru dalam 

langkah” yang akan dilakukan guru disaat mengajar didalam 

kelas. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Pak Moh 

Iwan, S. Ag selaku guru Pendidikan Agama Islam kelas 9 dan 

sebagian kelas 8. Dengan hasil yakni : 
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Iya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang saya buat memiliki 

fungsi sebagai pedoman saya dalam mengajar dikelas. Supaya saya 

lancar dan runtut dalam menyampaikan materi yang saya ajar. 

Sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik dalam 

pelajaran saya
61

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat guru memiliki fungsi dan tujuan untuk 

membantu guru melakukan pelaksanaan pembelajaran didalam 

kelas. Bentuknya diantaranya : agar lancar dan runtut dalam 

menyampaikan materi, agar memiliki pedoman dalam mengajar, 

dan agar dapat memilih metode dan media belajar yang paling 

efektif sesuai dengan materi. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIIIC Di SMPN 2 Dolopo Tahun Ajaran 

2018/2019 

a. Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Untuk implementasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam khususnya kelas 8C ini sendiri, seminggu 

dilaksanakan 2 kali yakni pada hari senin dan hari sabtu. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 

hari Sabtu, 14 September 2019. Untuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VIII C pada jam pertama,  jadi kelas dimlai 

pukul 07.15 setelah kegiatan mengaji. Dari pengamatan yang 

peneliti lakukan bahwa guru melakukan kegiatan pembuka selama 
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15 menit kemudian masuk kegiatan inti memakan waktu 65 menit 

sementara kegiatan penutup 10 menit jadi total keseluruhan 

memakan waktu 90 hal ini memakan waktu lebih lama dari 

perencanaan dan memotong jadwal pelajaran selanjutnya. Metode 

yang digunakan guru adalah ceramah untuk menyampaikan 

materi kepada siswa pada awal kegiatan, diskusi yakni dengan 

memecah siswa menjadi beberapa kelompok kemudian siswa 

berdiskusi dengan kelompoknya mengenai materi yang 

disampaikan dan terakhir presentasi yakni setelah selesai 

berdiskusi perwakilan siswa dari kelompok maju kedepan dan 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, semua 

dilakukan dengan baik. Untuk media pembelajaran guru hanya 

menggunakan media papan tulis sementara LCD Proyektor tidak 

digunakan. Materi pembelajaran yang terdiri dari : Pengertian 

Perilaku Jujur, Keutamaan Perilaku Jujur, Macam-macam 

Kejujuran, Hikmah Perilaku Jujur semua dapat disampaikan 

dengan baik dan runtut.  Indikator dan Tujuan pembelajaran ada 

empat dan semua disampaikan pada kegiatan awal sebelum 

mengajar.
62

 

Dalam observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang  dilakukan guru untuk alokasi waktu belum 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, untuk metode 
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yang digunakan dalam pembelajaran sudah sesuai, untuk media 

pembelajaran yang digunakan belum sesuai, untuk materi 

pelajaran sudah sesuai dan terakhir untuk indikator dan tujuan 

pembelajaran juga sudah sesuai Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. 

b. Pentingnya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam sitem pendidikan di Indonesia, Pendidikan Agama 

Islam hampir diajarkan diseluruh sekolah yang ada saat ini. Hal 

ini disebabkan karna masyarakat indonesia ialah masyarakat 

yang agamis atau memang memiliki kepercayaan terhadap 

agama. Ini merupakan bukti bahwa Pendidikan Agama Islam 

sangat penting bahkan untuk sistem pendidikan di Indonesia. 

Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Bu Siti 

Darul Khoiriyah, S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama Islam 

kelas 8C dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan hasil yakni : 

Sangat penting, alasanya karena pendidikan agama merupakan 

pendidikan yang lebih menekankan kepada akhlak dan budi pekerti. 

Hal ini sangat baik mengingat, siswa SMP merupakan remaja yang 

memasuki masa pubertas, sehingga bila tidak ada Pendidikan Agama 

Islam dikhawatirkan siswa akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh 

negative dari lingkungan luar.
63

 

Pendidikan Agama Islam dirasa penting oleh guru. Ini 

diakrenakan didalam pendidikan islam terkandung nilai” dan 

akidah” yang baik. Sehingga bila diajarkan kepada siswa 
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diharapkan siswa tersebut memiliki perisai diri dari pengaruh 

negative dari lingkungan. 

 Pendapat lain juga disampaikan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam kelas 9 dan sebagian kelas 8 Pak Moh Ihwan, S. 

Ag dengan hasil yakni : 

Tentu saja sangat penting, alasanya karna masyarakat indonesia ini 

merupakan masyarakat agamis atau memiliki kepercayaan kepada 

Tuhan dan agama, tidak terkecuali siswa juga. Oleh karna itu 

Pendidikan Agama Islam itu penting agar siswa memahami agama 

islam dan juga mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

agama islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan begitu 

diharapkan, siswa menjadi insan yang berakhlak, berilmu dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.
64

 

Untuk Pak Ihwan sendiri, beliau berpendapat bahwa 

Pendidikan Agama Islam itu membuat siswa memahami tentang 

agama islam dan nilai” yang terkandung didalamnya. Sehingga 

diharapkan siswa dapat menerapkan nilai” agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dari pendapat” diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pendidikan Agama Islam lebih menekankan kepada perubahan 

akhlak dan perilaku siswa menjadi lebih baik. Hal tersebut 

sangat penting untuk diajarkan, agar generasi” muda memiliki 

pertahanan diri dari pengaruh” negative yang ada dilingkungan 

terutama pada zaman modern seperti saat ini. Hal Ini juga sangat 

mendukung dengan sistem pendidikan pada kurikulum K13 yang 

memang menekankan pada perubahan karakter siswa. 
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c. Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VIIIC Di SMPN 2 Dolopo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

a. Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Untuk mengetahui efektif tidaknya pembelajaran yang 

dilakukan, selain mencocokan antara Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan Pelaksanaan Pembelajaran didalam kelas, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pelajaran yang disampaikan. 

Hal ini dapat menambah bukti apakah materi yang disampaikan 

oleh guru dapat diterima siswa dengan baik atau tidak. Sehingga 

akan diketahui efektif tidaknya proses pelaksanaan pembelajaran.  

Berikut hasil wawancara dengan Diar Wildan Munandar 

salah satu siswa kelas 8C, dengan hasil : 

Mudah dipahami, karena guru  mejelaskan materi pelajaran dengan 

bahasa yang ringan atau mudah dipahami sehingga saya mudah 

menangkap materinya
65

 

Peneliti juga mewancarai siswa lain, kali ini dengan Nadia 

Safira, salah satu siswi kelas 8C, dengan hasil : 

Mudah, karena guru  mejelaskan materi pelajaran disertai dengan 

contoh penerapanya pada kegiatan sehari-hari membuat materi yang 

disampaikan mudah dipahami
66

 

Pendapat dari Diar dan Nadia mengatakan materi mudah 

dipahami dengan alasan penggunaan bahasa guru yang mudah.  
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Lalu peneliti melakukan wawancara juga dengan Erdila 

Sukma Putri siswi kelas 8C, dengan hasil : 

Mudah sulitnya tergantung bab yang disampaikan, kalo babnya mudah 

maka saya juga mudah memahami materi, begitupun juga sebaliknya
67

 

Berikut hasil wawancara dengan Roni Sajadi siswa kelas 8C 

dengan hasil : 

Mudah dipahami, karena memang materi pelajaran Agam Islam tidak 

terlalu sulit jika dibandingkan pelajaran lain. Terutama untuk materi 

kelas 8 saat ini
68

 

Dan terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Kirana 

Wahyu Jianto, salah satu siswa kelas 8C dengan hasil : 

Mudah dipahami, karena materi pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang mudah dibanding dengan pelajaran" lainya. Jadi saya dapat 

menangkap dan memahami materi pelajaran dengan baik.
69

 

Pendapat dari Erdila, Roni dan Kirana mengatakan materi 

mudah dipahami dengan alasan materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam lebih mudah dipelajari dari pada pelajaran lain. 

Dapat disimpulkan bahwa kelima siswa dan siswi kelas 8C 

tersebut berpendapat bahwa pelajaran yang disampaikan guru 

mudah dipahami untuk alasanya perindividu memiliki jawaban 

sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menuliskan sampel kecil 

dari responden, dikarenakan sebagian responden yang diobservasi 

sebanyak 20 siswa mengatakan jawaban yang hampir serupa. 

b. Penilaian dalam Pembelajaran 

Untuk menambah bukti efektivitas pelaksanaan 

pembelajaran, dalam penelitian ini peneliti juga mengambil 
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sampel data penilaian yang dilakukan oleh guru kelas VIII C 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terutama pada bab 

Akhlak Terpuji (Jujur). Berikut ini hasil perolehan nilai siswa 

dalam materi Akhlak Terpuji (Jujur). 

Dalam penilaian ini dibagi menjadi empat aspek, yakni 

spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek 

spiritual nilai rata” dari 30 siswa kelas VIII C adalah 80, untuk 

aspek sosial nilai rata” siswa ialah 77, yang ketiga aspek 

pengetahuan, nilai rata” siswa ialah 82 dan terakhir aspek 

keterampilan nilai rata” siswa adalah 81. Sedangkan untuk nilai 

akhir dari siswa diperoleh dari total nilai yang didapat dari empat 

aspek tersebut kemudian dibagi empat, sehingga nilai akhir dari 

siswa memiliki rata” 80. Sementara untuk KKM pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah 75 sesuai ketetapan guru 

Pendidikan Agama Islam. Untuk siswa yang lulus penilaian 

pembelajaran ialah sebanyak 25 siswa. Sedangkan yang tidak 

lulus penilaian pembelajaran sebanyak 5 siswa.
70

 

Dapat disimpulkan bahwa dari 30 siswa di kelas VIII C ini 

pada bab Akhlak Terpuji (Jujur) siswa mendapatkan nilai akhir 

rata” 80. Sedangkan KKM untuk pelajaran Pendidikan Agama 

Islam adalah 75 dan sebanyak 25 siswa dapat lulus penilaian atau 

memiliki nilai rata” diatas KKM sedangkan 5 siswa masih remidi. 
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BAB V 

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIIIC DI SMPN 2 DOLOPO 

TAHUN AJARAN 2018/2019 

 

d. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIIIC di SMPN 2 Dolopo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

c. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMPN 2 Dolopo berpedoman 

pada kurikulum K13, hal ini berarti silabus dibuat dan disediakan 

oleh pemerintah, kemudian wakakurikulum bertugas untuk 

mengembangkan dan menyesuaikan silabus sebelum didistribusikan 

kepada guru mata pelajaran. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dari silabus tersebut yang dalam penelitian ini 

mengambil sampel bab Akhlak Terpuji (Jujur). Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dibuat untuk 1x pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 

40 menit yang terdiri : pendahuluan  (10 menit ), kegiatan inti (60 

menit) a. mengamati, b. menanya, c. explore, d. asosiasi, e. 

komunikasi dan terakhir penutup (10 menit). Metode yang digunakan 

ialah ceramah, diskusi dan presentasi. Sumber belajar yang 

digunakan ialah buku paket dan LKS. Sementara media belajar yang 



 
 
 
 
 

 

 
 

digunakan ialah papan tulis dan LCD proyektor. Untuk materi 

pembelajaranya diantaranya : pengertian perilaku jujur,  keutamaan 

perilaku jujur, macam-macam kejujuran, hikmah perilaku jujur. 

Indikator pembelajaran ada empat yakni : 1) Menjelaskan pentingnya 

perilaku jujur berdasarkan surat At-Taubah, Surat Al-Maidah dan 

Hadits yang terkait. 2)  Menerangkan keutamaan perilaku jujur 

berdasarkan hadits yang terkait. 3) Menunjukkan perilaku jujur 

dalam kehidupan sehari-hari. 4) Meguraikan hikmah dari perilaku 

jujur. 

Hal itu juga sesuai teori berikut dalam kurikulum 2013, silabus 

sudah disiapkan oleh pemerintah, baik untuk kurikulum nasional 

maupun kurikulum wilayah, sehingga guru tinggal mengembangkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, yang tidak terlalu rumit. 

Disamping silabus, pemerintah juga sudah membuat buku panduan, 

baik panduan guru maupun panduan peserta didik, yang 

pelaksanaanya juga nanti akan dilakukan pendampingan. Dengan 

demikian, guru tidak usah repot” mengembangkan perencanaan 

tertulis yang rumit.
71

 

Hal ini juga sesuai teori penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. adapun komponen RPP yang penting dimaksud di atas 

adalah: 
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14) Identitas Sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

15) Identitas Mata Pelajaran atau Tema/Subtema 

16) Kelas/Semester 

17) Materi Pokok 

18) Alokasi Waktu, yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan 

jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang 

harus dicapai 

19) Tujuan Pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, yang 

dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan 

20) Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

21) Materi Pembelajaran 

22) Metode Pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  

23) Media Pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran 

untuk menyampaikan materi pelajaran; 

24) Sumber Belajar 

25) Langkah-Langkah Pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

26) Penilaian Hasil Pembelajaran.
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d. Fungsi dan Tujuan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru kelas VIII C di 

SMPN 2 Dolopo memiliki fungsi dan manfaat yang beragam. 

Kegunaan rencana pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya ialah 

sebagai pedoman guru dalam proses pembelajaran didalam kelas. 

Dalam hal ini, mencakup : mempermudah  dalam pengajaran, 

menyesuaikan komponen pelajaran dengan peserta didik, menambah 

kemampuan guru. Hal itu merupakan segala bentuk upaya guru agar 

suatu tujuan pelaksanaan pembelajaran dapat tercapai. 

Hal ini juga seusai teori fungsi dan tujuan rencana pelaksanaan 

pembelajaran berikut. Adapun fungsi dan tujuan rencana pelaksanaan 

pembelajaran adalah untuk: 

a.      mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses 

belajar mengajar. 

b.      Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang 

pembelajaran sesuai denga kebutuhan peserta didik, kemampuan 

pendidik dan fasilitas yang dimiliki sekolah. 

c.      dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, 

sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, 

mengamati, menganalisis, dan memprediksi program 

pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.
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e. Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas VIIIC Di SMPN 2 Dolopo Tahun Ajaran 2018/2019. 

c. Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam Untuk 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII C di SMPN 2 

Dolopo terjadwal pada jam pertama sehingga  kelas dimulai pukul 

07.15. Guru melakukan kegiatan pembuka selama 15 menit kemudian 

masuk kegiatan inti 65 menit, sementara kegiatan penutup 10 menit 

jadi total keseluruhan memakan waktu 90 hal ini memakan waktu 

lebih lama dari perencanaan dan memotong jadwal pelajaran 

selanjutnya. Metode yang digunakan guru adalah ceramah dengan 

menyampaikan materi pada awal kegiatan kemudian masuk kegiatan 

inti yakni diskusi atau dengan membagi siswa menjadi kelompok” 

kemudian siswa berdiskusi mengenai materi yang disampaikan 

kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas setelah 

itu kegiatan penutup dengan memberikan masukan dan motivasi 

kemudian berdoa sebagai penutup. Untuk media pembelajaran guru 

hanya menggunakan media papan tulis sementara LCD Proyektor 

tidak digunakan. Materi pembelajaran yang terdiri dari : Pengertian 

Perilaku Jujur, Keutamaan Perilaku Jujur, Macam-macam Kejujuran, 

Hikmah Perilaku Jujur semua dapat disampaikan dengan baik dan 

runtut.  Indikator dan Tujuan pembelajaran ada empat dan semua 

disampaikan pada kegiatan awal sebelum mengajar. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Hal ini sesuai teori pembelajaran merupakan inti dari proses 

pendidikan. Didalamya terjadi interaksi antara berbagai komponen, 

yaitu guru, siswa dan materi pelajaran. Inteaksi antara tiga komponen 

ini melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan 

penataan lingkungan tempat belajar sehingga tercapai suatu proses 

pembelajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. Proses pembelajaran mengharuskan adanya interaksi 

diantera keduanya, yakni pendidik yang bertindak sebagai pengajar 

dan peserta didik yang bertindak sebagai orang yang belajar. sehingga 

suatu pembelajaran memiliki dua dimensi didalamnya, yakni belajar 

dan mengajar. Bagi siswa, pembelajaran merupakan proses kegiatan 

belajar yang dilakukan siswa dari materi yang disampaikan oleh guru. 

Bagi guru, pembelajaran merupakan proses kegiatan mengajar materi” 

yang disampaikan kepada siswa.
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d. Pentingnya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan di SMPN 2 Dolopo terutama kelas VIII 

C bertujuan untuk membuat manusia atau generasi muda menjadi 

insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Pembelajaran yang 

dilakukan tidak hanya tertuju kedalam perubahan kecerdasan siswa, 

akan tetapi juga mencangkup perubahan dari sifat dan watak siswa 
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agar menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, sekolah memberikan segala 

cara untuk mewujudkan proses pendidikan yang baik. 

Hal ini juga sesuai teori pengertian pendidikan secara harfiah 

berarti membimbing, memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, 

dan memelihara. Esensi dari pendidikan adalah adanya proses 

transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua 

kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup dengan baik 

dan berbudi luhur.
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Dalam pembelajaran Pendidikan Agama islam justru 

mendukung konsep tersebut, ini dikarenakan materi Pendidikan 

Agama Islam memiliki topik” mengenai akhlak manusia, yang salah 

satunya diambil sampel dalam penelitian ini, yakni bab Akhlak 

Terpuji (Jujur). Yang memiliki tujuan pembelajaran diantaranya : 

siswa dapat menjelaskan pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari, siswa dapat menerangkan keutamaan dri perilakau jujur, 

siswa dapat mendemontrasikan macam-macam perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari, siswa dapat menguraikan hikmah dari 

perilaku jujur. Hal ini membuktikan bahwa Pendidikan Agama Islam 

memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai” spiritual kepada 

siswa. 
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Hal ini juga didukung oleh teori berikut. Pendidikan Agama 

Islam (PAI) adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama islam dari 

sumber utamanya kitab suci al-qur’an dan al-hadits melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
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Kurikulum K13 dan Pendidikan Agama Islam memiliki 

kesamaan yakni pembelajaran yang menekankan kepada perubahan 

dan perbaikan karakter siswa. Sehingga diharapkan dengan 

diterapkan kurikulum K13 yang baru digunakan pada SMPN 2 

Dolopo ini dapat lebih meningkatkan kualitas pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

f. Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIIIC Di SMPN 2 Dolopo Tahun Ajaran 

2018/2019 

c. Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam penelitian ini, ditemukan hasil bahwa pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan 

oleh bu Siti Darul Khoriyah kelas VIII C di SMPN 2 Dolopo ini 

efektif. Hal ini didasarkan pada tiga hal, yakni : 1) kesesuaian antara 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pelaksanaan Pembelajaran 

yang dilakukan guru, 2) Respon dan tanggapan siswa kelas VIII C 
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terhadap materi Akhlak Terpuji (Jujur) yang disampaikan oleh guru, 

3) Hasil dari penilaian pembelajaran terutama pada bab Akhlak 

Terpuji (Jujur). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran didalam kelas guru dapat 

melakukan Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dalam aspek metode yang digunakan 

dalam pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan dan indikator 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan untuk 

aspek yang tidak sesuai ialah alokasi waktu dan media pembelajaran. 

Dari data diatas dapat diperoleh hasil bahwa guru dapat melaksanakan 

4 komponen dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan sesuai 

dan hanya 2 komponen saja yang tidak sesuai. Untuk respon siswa 

kelas VIII C terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

khususnya materi Akhlak Terpuji (Jujur), lima siswa mengatakan 

bahwa mereka senang terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh bu 

Siti Darul Khoriyah dikarenakan pembelajaran yang dilakukan 

interaktif dan menyenangkan. Sedangkan untuk materi pelajaran 

khususnya bab Akhak Terpuji (Jujur) yang disampaikan guru mudah 

dipahami dikarenakan materi Pendidikan Agama Islam khususnya bab 

Akhlak Terpuji (Jujur) memiliki tingkat kesulitan yang rendah. 

Hal ini juga didukung oleh teori berikut ini karakteristik guru 

yang efektif dalam proses pembelajaran yaitu guru yang memiliki 

kemampuan dalam pengembangan kurikulum dan mampu 



 
 
 
 
 

 

 
 

menerapkan perencanaan pembelajaran dengan baik. Indikator 

karakteristik guru meliputi: pengorganisasian materi pembelajaran, 

memilih metode pembelajaran yang tepat, bersikap positif terhadap 

siswa, penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, kreatif dalam 

aplikasi teknologi pembelajaran, menerapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan baik. Sedangkan untuk karakteristik siswa yang 

efektif dalam proses pembelajaran adalah siswa yang senang dan aktif 

dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru didalam kelas. 

Indikator karakteristik siswa meliputi: Aktif dalam Pembelajaran, 

Mampu belajar bekerjasama, Senang dalam belajar, Belajar dari apa 

yang telah dipelajari.
77

 

d. Penilaian dalam Pembelajaran 

Dalam penelitian ini untuk menambah data mengenai efektif 

tidak nya pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII C maka 

peneliti juga menganalisa hasil penilaian belajar siswa terutama dalam 

bab Akhlak Terpuji (Jujur). Jumlah siswa kelas VIII C adalah 30 

orang, terdiri dari 12 laki” dan 18 perempuan. Sesuai dengan 

kurikulum K13 penilaian dibagi menjadi empat aspek, yakni spiritual, 

sosial, pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek spiritual nilai rata” 

siswa adalah 80, untuk aspek sosial nilai rata” siswa ialah 77, aspek 

pengetahuan nilai rata” siswa ialah 82 dan terakhir aspek keterampilan 

nilai rata” siswa adalah 81. Sedangkan untuk nilai akhir dari siswa 
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memiliki rata” 80. Sementara untuk KKM pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah 75 sesuai ketetapan guru Pendidikan Agama 

Islam. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata” siswa 

kelas VIII C diatas nilai KKM mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Dari hasil penilaian siswa juga diketahui sebanyak 25 siswa 

lulus atau memiliki nilai diatas KKM sedangkan 5 siswa tidak lulus 

penilaian (remidi) pada bab Akhlak Terpuji (Jujur). 

Hal ini juga sesuai dengan teori penilaian dalam progam 

pembelajaran merupakan salah satu kegiatan untuk menilai tingkat 

pencapaian kurikulum dan berhasilnya proses pembelajaran yang 

dilakukan. Penilaian juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

diajarkan. Penilaian hasil belajar peserta didik dalam konteks 

kurikulum 2013 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relative setiap peserta didik 

terhadap standar yang telah ditetapkan. Dalam Permendikbud No. 66 

Tahun 2013 dinyatakan bahwa cakupan penilaian merujuk pada ruang 

lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi 

muatan/kompetensi program, dan proses.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMPN 2 Dolopo 

berpedoman pada kurikulum K13, hal ini berarti silabus dibuat dan 

disediakan oleh pemerintah, kemudian wakakurikulum bertugas untuk 

mengembangkan dan menyesuaikan silabus sebelum didistribusikan kepada 

guru mata pelajaran. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

dari silabus tersebut yang dalam penelitian ini mengambil sampel bab 

Akhlak Terpuji (Jujur). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdiri dari 

alokasi waktu 2 x 40 menit berupa : pendahuluan  (10 menit ), kegiatan inti 

(60 menit) dan terakhir penutup (10 menit). Metode yang digunakan ialah 

ceramah, diskusi dan presentasi. Sumber belajar yang digunakan ialah buku 

paket dan LKS. Sementara media belajar yang digunakan ialah papan tulis 

dan LCD proyektor. Untuk materi pembelajaranya diantaranya : pengertian 

perilaku jujur,  keutamaan perilaku jujur, macam-macam kejujuran, 

hikmah perilaku jujur. Indikator pembelajaran ada empat yakni : 1) 

Menjelaskan pentingnya perilaku jujur berdasarkan surat At-Taubah, Surat 

Al-Maidah dan Hadits yang terkait. 2)  Menerangkan keutamaan perilaku 

jujur berdasarkan hadits yang terkait. 3) Menunjukkan perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari. 4) Meguraikan hikmah dari perilaku jujur. 



 
 
 
 
 

 

 
 

2. Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII C di 

SMPN 2 Dolopo dimulai dengan guru melakukan kegiatan pembuka 

selama 15 menit (memberi salam dan berdo’a, mengabsen siswa, 

menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan 

dicapai) kemudian kegiatan inti 65 menit (ceramah menyampaikan materi 

pada awal kegiatan setelah itu membagi siswa menjadi kelompok” 

kemudian siswa berdiskusi mengenai materi yang disampaikan dan siswa 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas), terakhir kegiatan 

penutup 10 menit (memberikan masukan dan motivasi kemudian berdoa). 

Jadi total keseluruhan memakan waktu 90 hal ini memakan waktu lebih 

lama dari perencanaan dan memotong jadwal pelajaran. Untuk media 

pembelajaran guru hanya menggunakan media papan tulis sementara LCD 

Proyektor tidak digunakan. Materi pembelajaran yang terdiri dari : 

Pengertian Perilaku Jujur, Keutamaan Perilaku Jujur, Macam-macam 

Kejujuran, Hikmah Perilaku Jujur semua dapat disampaikan dengan baik 

dan runtut.  Indikator dan Tujuan pembelajaran ada empat dan semua 

disampaikan pada kegiatan awal sebelum mengajar 

3. Efektivitas pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang dilakukan oleh bu Siti Darul Khoriyah kelas VIII C di SMPN 2 

Dolopo ini cukup efektif. Hal ini didasarkan pada tiga hal, yakni : 1) 

kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pelaksanaan 

Pembelajaran yang dilakukan guru (dalam pelaksanaan pembelajaran 

didalam kelas guru dapat melakukan Pelaksanaan Pembelajaran sesuai 



 
 
 
 
 

 

 
 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam empat aspek, yakni 

metode yang digunakan dalam pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan 

dan indikator pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan 

untuk aspek yang tidak sesuai ada dua, yakni alokasi waktu dan media 

pembelajaran.), 2) Respon dan tanggapan siswa kelas VIII C terhadap 

materi Akhlak Terpuji (Jujur) yang disampaikan oleh guru ( lima siswa 

mengatakan bahwa mereka senang terhadap pembelajaran yang dilakukan 

oleh bu Siti Darul Khoriyah dikarenakan pembelajaran yang dilakukan 

interaktif dan menyenangkan. Sedangkan untuk materi pelajaran khususnya 

bab Akhak Terpuji (Jujur) yang disampaikan guru mudah dipahami 

dikarenakan materi Pendidikan Agama Islam khususnya bab Akhlak 

Terpuji (Jujur) memiliki tingkat kesulitan yang rendah), 3) Hasil dari 

penilaian pembelajaran bab Akhlak Terpuji (Jujur) (untuk nilai akhir dari 

siswa memiliki rata” 80. Sementara untuk KKM pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah 75 sesuai ketetapan guru Pendidikan Agama Islam). 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata” siswa kelas VIII C 

berada diatas nilai KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dari 

hasil penilaian siswa juga diketahui sebanyak 25 siswa lulus atau memiliki 

nilai diatas KKM sedangkan 5 siswa tidak lulus penilaian atau remidi.) 

 

B. Saran  

Sebagaimana hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti 

memiliki beberapa saran sebagai pengembangan keilmuan dan penelitian 

selanjutnya, yaitu: 



 
 
 
 
 

 

 
 

1. Kepada pihak wakakurikulum SMPN 2 Dolopo hendaknya memberikan 

waktu jam pelajaran lebih lama pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Kepada pihak guru SMPN 2 Dolopo hendaknya lebih mengoptimalkan 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan agar pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan semakin efektif. 

3. Kepada peserta didik SMPN 2 Dolopo hendaknya lebih bersungguh-

sungguh dalam belajar baik saat pelajaran dikelas maupun diluar pelajaran 

sekolah. 

4. Kepada para pembaca penelitian ini masih banyak sekali kekurangan baik 

dari segi penulisan ataupun bahasan yang dilakukan hal ini merupakan 

keterbatasan peneliti yang masih kurang dari segi keilmuan ataupun 

pengalaman dalam penelitian, oleh karena itu peneliti akan sangat 

berterima kasih jika ada kritik ataupun saran yang membangun untuk 

memperbaiki penelitian ini. 
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