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ABSTRAK 
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Kreatif, Efektif, Menyenangkan (PAIKEM) Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SMAN 1 Jenangan Tahun Ajaran 2018-

2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Kharisul Wathoni, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran PAIKEM. 

Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif 

dan bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Pandangan 

guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Setiap guru 

tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai anak didik. Hal ini 

akan mempengaruhi pendekatan yang guru ambil dalam pengajaran. Agar hasil ini 

dapat optimal, guru dituntut untuk mengubah peran dan fungsinya menjadi 

fasilitator, mediator, mitra belajar anak didik, dan evaluator. Ini berarti, guru harus 

menciptakan interaksi pembelajaran yang demokratis dan dialogis antara guru 

dengan anak didik, dan anak didik dengan anak didik. Salah satunya dapat 

menerapkan model pembelajaran PAIKEM. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 

analisis implementasi model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

menyenangkan (PAIKEM). 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) mendeskripsikan 

implementasi model pembelajaran PAIKEM, 2) mendeskripsikan problematika 

yang dihadapi guru ketika penerapan model pembelajaran PAIKEM, 3) 

mendeskripsikan respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran PAIKEM. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknis analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (verivikasi). 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan bahwa: 1) Implementasi model 

pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Jenangan tahun ajaran 2018-2019 sudah diterapkan dengan baik. Dilaksanakan 

dengan berbagai cara, seperti: diskusi, siswa diberikan kesempatan 

menyampaikan pendapat, tugas kelompok, komunikasi yang interaktif antara guru 

dan siswa atau pun siswa dan siswa, pemberian motivasi, menggunakan media 

beragam misalnya : video, dan hafalan yang menyenangkan. 2) Problematika yang 

dihadapi guru meliputi belum tersedianya media pembelajaran yang mencukupi, 

kreatifitas guru yang belum maksimal, dan kurangnya motivasi siswa. 3) Respon 

siswa adalah siswa tampak antusias dalam belajar, siswa menjadi aktif, kreatif, 

inovatif dalam proses pembelajaran, pembelajaran menjadi menyenangkan, 

terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa, 

meningkatkan motivasi siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara 

arif dan bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. 

Pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. 

Setiap guru tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai 

anak didik. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan yang guru ambil dalam 

pengajaran. 

Guru yang memandang anak didik sebagai pribadi yang berbeda 

dengan anak didik lainnya akan berbeda dengan guru yang memandang anak 

didik sebagai makhluk yang sama dan tidak ada perbedaan dalam segala hal. 

Maka adalah penting meluruskan pandangan yang keliru dalam menilai anak 

didik. Sebaiknya guru memandang anak didik sebagai individu dengan segala 

perbedaannya, sehingga mudah melakukan pendekatan dalam pengajaran. 

Pendidik dapat melakukan analisis tentang karakteristik setiap 

komponen dan mensinkronisasikan sehingga ditemukan konsistensi dan 

keserasian di antaranya untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Karena 

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya 

senantiasa merujuk pada tujuan yang diharapkan untuk dikuasai atau dimiliki 

oleh anak didik baik instructional  effect  (sesuai  dengan tujuan yang 

dirancang) maupun nurturrant effect (dampak pengiring). 
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Realisasi pencapaian tujuan tersebut, terdapat kegiatan interaksi 

belajar mengajar terutama yang terjadi di kelas. Dengan demikian, 

kegiatannya adalah bagaimana terjadi hubungan antara  guru/ bahan  ajar  

yang  didesain dan dengan anak didik. Interaksi ini merupakan proses 

komunikasi penyampaian pesan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan Arief S Sadiman yang menyatakan proses belajar mengajar 

pada hakekatnya adalah proses interaksi yaitu proses penyampaian pesan 

melalui saluran media/ teknik/ metode ke penerima pesan.
1
 

Dengan interaksi pembelajaran reflektif dapat membuat anak didik 

untuk menjadikan hasil belajar sebagai referensi refleksi kritis tentang 

dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat, mengasah 

kepedulian sosial, mengasah hati nurani, dan bertanggungjawab terhadap 

karirnya kelak. Kemampuan ini dimiliki anak didik, karena dengan pola 

interaksi pembelajaran tersebut, dapat membuat anak didik aktif dalam 

berfikir (mind- on), aktif dalam berbuat (hand-on), mengembangkan 

kemampuan bertanya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, dan 

membudayakan untuk memecahkan permasalahan baik secara personal 

maupun sosial. 

Agar hasil ini dapat optimal, guru dituntut untuk mengubah peran dan 

fungsinya menjadi fasilitator, mediator, mitra belajar anak didik, dan 

evaluator. Ini berarti, guru harus menciptakan interaksi pembelajaran yang 

demokratis dan dialogis antara guru dengan anak didik, dan anak didik 

                                                           
1
Arief S Sadiman,  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 

13. 
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dengan anak didik. 

Guru dan siswa sama-sama mempunyai tugas berat dalam proses 

pembelajaran. Para siswa harus lebih giat dalam belajar, keberhasilan siswa 

dalam belajar tidak lepas dari diri siswa sendiri juga ketepatan seorang guru 

dalam memilih strategi dan metode pembelajaran. Namun, dari faktor 

tersebut yang paling penting adalah bagaimana siswa mampu dalam 

menerima dan menguasai mata pelajaran.  

Terkait hal tersebut salah satu SMAN di Ponorogo yang telah 

terakreditasi A yaitu SMAN 1 Jenangan dengan visi “Terwujudnya Budaya 

Berprestasi, Berwawasan Lingkungan, Life skill dan akhlak mulia 

berdasarkan IPTEK dan IMTAQ” selalu terbuka terhadap model 

pembelajaran baru sebagai penunjang hasil belajar yang lebih baik seperti 

model pembelajaran PAIKEM. Dengan ditunjang oleh pengajar yang 

profesional, penerapan model pembelajaran baru telah banyak menghasilkan 

hasil belajar yang baik. Di sekolah-sekolah pada umumnya telah banyak 

diterapkan model pembelajaran PAIKEM namun belum mencapai target yang 

diinginkan. 

Model pembelajaran PAIKEM adalah akronim dari model 

Pembelajaran, Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan,
2 

Model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menarik terutama 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sudah beberapa lama banyak 

sekolah yang menerapkan model pembelajaran tersebut dalam mempelajari 

                                                           
2
Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid (Jogjakarta: Diva 

Press, 2013), 135. 
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Pendidikan Agama Islam, maka dapat dikatakan model pembelajaran ini 

memberikan andil yang cukup besar dalam menghadirkan inovasi 

pembelajaran. 

Dari hasil wawancara langsung pada Rabu tanggal 29 Agustus 2018 

dengan Nike Rahmawati salah satu guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Jenangan. Beliau menyatakan bahwa di sekolah tersebut telah menerapkan 

model pembelajaran PAIKEM dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Alasan strategi ini diterapkan di SMAN 1 Jenangan adalah karena latar 

belakang pendidikan siswa yang berasal dari pendidikan umum sehingga 

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang cukup sulit bagi 

mereka. Karena anggapan inilah banyak dari siswa yang pasif di kelas dan 

tidak memiliki motivasi dan minat belajar terhadap mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.
3
  

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang 

implementasi model pembelajaran PAIKEM di SMAN 1 Jenangan. 

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan terkait model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa secara maksimal. 

Untuk itu, penulis melakukan penelitian dalam karya tulis ilmiah yang 

berjudul “IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN AKTIF, 

INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF, MENYENANGKAN (PAIKEM) 

PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI 

SMAN 1 JENANGAN TAHUN AJARAN 2018-2019”. 

                                                           
3
Wawancara pendahuluan dengan Nike Rahmawati, guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMAN 1 Jenngan  pada tanggal 29 Agustus 2018. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 JENANGAN tahun 

ajaran 2018-2019? 

2. Bagaimana problematika yang dihadapi guru ketika penerapan model 

pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMAN 1 JENANGAN tahun ajaran 2018-2019? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

JENANGAN tahun ajaran 2018-2019? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mempunyai 

tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Mengetahui implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 JENANGAN tahun 

ajaran 2018-2019. 

2. Mengetahui problematika yang dihadapi guru ketika penerapan model 

pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMAN 1 JENANGAN tahun ajaran 2018-2019. 
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3. Mengetahui respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

JENANGAN tahun ajaran 2018-2019. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada 

umumnya dan khususnya bagi dunia pendidikan tentang implementasi 

model pembelajaran PAIKEM misalnya dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di sekolah maupun di perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai 

strategi pembelajaran yang dapat memaksimalkan pengetahuan 

siswa yang untuk selanjutnya dapat diterapkan di lembaga 

pendidikan.  

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Dapat menjadi masukan yang membangun guru meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam 

di SMA, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya dan 
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penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah 

secara umum. 

2) Sebagai strategi pembelajaran alternatif untuk diterapkan dalam 

dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di 

Indonesia terutama Pendidikan Agama Islam di SMA sebagai 

solusi terhadap permasalahan yang ada. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1) Menambah khazanah mengenai model pembelajaran PAIKEM 

sehingga mengetahui betapa pentingnya strategi pembelajaran 

dalam proses kegiatan belajar mengajar serta faktor-faktor yang 

memnghambat pelaksanaan model pembelajaran PAIKEM. 

Dengan demikian tiap pendidik akan berusaha memperbaiki diri 

guna meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik . 

2) Sebagai bahan refrensi dalam ilmu pendidikan terutama teerkait 

strategi pembelajaran, sehingga dapat memperkaya dan 

menambah wawasan di bidang pendidikan khususnya dan ilmu 

pengetahuan yang lain pada umumnya.  

 

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian skripsi ini diawali 

dengan halaman formalitas, yang terdiri dari : halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata 
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pengantar dan daftar isi. Selanjutnya skripsi ini terbagi menjadi enam bab 

yang didalamnya terdapat beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan yang saling berhubungan dari yang 

menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri 

dari latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan 

lebih lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk 

memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian yang 

mengutarakan tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Pada bab II membahas tentang kajian teori berisi kajian 

teoritik dan telaah pustaka tentang model pembelajaran 

PAIKEM. 

BAB III : Pada bab III membahas tentang metode penelitian yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV : Pada bab IV membahas tentang temuan penelitian. Dalam hal 

ini membahas tentang penyajian data yang meliputi paparan 

data umum tentang SMAN 1 Jenangan dan data khusus 

tentang implementasi model pembelajaran PAIKEM di 

SMAN 1 Jenangan..  

BAB V  Pada bab V membahas tentang hasil analisis implementasi 
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model pembelajaran PAIKEM di SMAN 1 Jenangan. 

BAB VI : Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM  

DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

II. MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM 

1. Pembelajaran PAIKEM 

Model paikem adalah model pembelajaran yang bertumpu pada 

lima prinsip, yaitu: aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Model pembelajaran ini sangat cocok untuk kurikulum berbasis 

kompetensi yang senantiasa berorientasi pada aktivitas siswa (student 

centered learning). Model ini dapat dikembangkan secara sederhana oleh 

guru dengan memperhatikan prinsip PAIKEM. 

Model paikem berorientasi pada proses dan tujuan. Orientasi 

proses dalam model paikem berusaha untuk meningkatkan motivasi 

belajar. Kemandirian dan tanggung jawab dibina sejak awal. 

Kebersamaan dan bekerja sama untuk mengasah emosional. Persaingan 

yang sehat ditumbuhkan dengan saling menghargai satu sama lain serta 

menumbuhkan sikap kepemimpinan. Orientasi tujuannya adalah agar 

anak belajar lebih mendalam, anak lebih kritis dan kreatif, suasana 

belajar menjadi bervariasi serta meningkatkan kematangan emosional. 

Tidak kalah pentingnya anak siap menghadapi perubahan dan 

berpartisipasi dalam proses perubahan.
4
 

                                                           
4
Syafrimar, “Penerapkan Model Pembelajaran Paikem Untuk Meningkatkan Prestasi 
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Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk 

membelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan 

atau berorientasi pada aktivitas siswa.
5

 

PAIKEM dikembangkan berdasarkan beberapa perubahan atau 

peralihan yaitu: 

a. Peralihan dari belajar perorangan (individual learning) ke belajar 

bersama (cooperative learning) 

b. Peralihan dari cara belajar dengan cara menghafal (rote learning) 

ke belajar untuk memahami (learning for understanding) 

c. Peralihan dari teori pemindahan pengetahuan (knowledge-

ransmitted) ke bentuk interaktif, keterampilan proses dan pemecahan 

masalah. 

d. Peralihan paradigma dari guru mengajar ke siswa belajar. 

e. Beralihnya bentuk evaluasi tradisional ke bentuk authentic 

assessment seperti portofolio, laporan siswa atau penampilan siswa.
6
 

Sekurang-kurangnya ada dua alasan perlunya pendekatan 

PAIKEM diterapkan di sekolah, yaitu: 

a. PAIKEM lebih memungkinkan peserta didik dan guru sama-sama 

aktif terlibat dalam pembelajaran. Selama ini kita lebih banyak 

                                                                                                                                                               
Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah Menegah Pertama”, Suara Guru, 2 (Desember, 

2016), 257. 
5
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Cet. V; 

Jakarta: Kencana, 2008), 135. 
6
Muhammad Jauhar, Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai ke 

KonstruktivistikContextual Teaching & Learning (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), 150. 
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mengenal pendekatan pembelajaran konvensional. Hanya guru yang 

aktif (monologis), sementara para peserta didiknya pasif, sehingga 

pembelajaran menjemukkan, tidak menarik, tidak menyenangkan, 

bahkan kadang-kadang menakutkan peserta didik. 

b. PAIKEM lebih memungkinkan guru dan siswa berbuat kreatif 

bersama. Guru mengupayakan segala cara secara kreatif untuk 

melibatkan semua peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Sementara itu, peserta didik juga didorong agar kreatif dalam 

berinteraksi dengan sesama teman, guru, materi pelajaran dan segala 

alat bantu belajar, sehingga hasil pembelajaran dapat meningkat.
7
 

2. Karakteristik Model PAIKEM 

Karakteristik pembelajaran yang disebut PAIKEM antara lain 

menggunakan multi metode dan multi media, melibatkan semua indera, 

dengan praktik dan bekerja dalam tim, memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Pembelajaran juga perlu melibatkan multi aspek 

yaitu logika, kinestika, estetika dan etika. Dengan kata lain pembelajaran 

perlu mengaktifkan siswa dan guru, membuat kreatif pembelajarnya, 

hasilnya efektif dan tentu saja semua berlangsung dengan 

menyenangkan.
8
 

Karakteristik PAIKEM antara lain: 

1) Berpusat pada siswa yaitu : guru sebagai fasilitator, bukan 

penceramah; fokus pembelajaran pada siswa bukan pada guru; siswa 

                                                           
7
Ibid., 152. 

8
Slameto, Model PAIKEM (Semarang: UNNES, 2011), 2. 
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belajar secara aktif; siswa mengontrol proses belajar dan 

menghasilkan karyanya sendiri, tidak hanya mengutip dari guru. 

2) Belajar yang menyenangkan(joyful learning) 

3) Belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan 

tertentu(competency- basedlearning); 

4) Belajar secara tuntas (mastery learning); 

5) Belajar secara berkesinambungan (continuous  learning); 

6) Belajar sesuai dengan ke-kini-an dan ke-disini-an (contextual  

learning).
9
 

Model PAIKEM ini diharapkan dapat menghasilkan 

pembelajaran yang berkualitas/ bermutudan menghasilkan perubahan 

yang signifikan, seperti dalam peran guru di kelas, perlakuan terhadap 

siswa, pertanyaan, latihan, interaksi, dan pengelolaan kelas. 

Selanjutnya, Wahyudin (2006) menjelaskan tentang perubahan yang 

diharapkan dalam pembelajaran PAIKEM tersebut : 

Aspek Dari... Ke... 

Peran Guru Guru mendominasi kelas. 

Semua dari guru : 

 Informasi 

 Pertanyaan 

 Inisiatif 

 Penugasan 

Menjadi  manajer/ 

fasilitator pembelajaran : 

 Inisiatif berasal dari 

siswa/ guru. 

 Sumber informasi 

beragam. 

                                                           
9
Syah Muhibin dan Rahayu Kariadinata, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan 

Menyenangkan (PAIKEM) (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2009), 3. 
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 Umpan Balik 

 Penilaian 

 Siswa banyak bertanya. 

 Siswa kadang memilih 

tugas sendiri. 

 Umpan balik dari 

teman sebaya. 

 Siswa menilai diri 

sendiri. 

Perlakuan 

terhadap 

siswa 

Semua siswa 

diperlakukan sama, 

seperti : 

 Melakukan kegiatan 

yang sama. 

 Maju bersama. 

 Tingkat kesukaran 

sama untuk semua 

siswa. 

 PR yang sama. 

 Penilaian yang sama. 

Melayani adanya 

perbedaan individual, 

seperti : 

 Maju sesuai dengan 

kecepatan masing-

masing. 

 Bisa melakukan 

kegiatan yang berbeda. 

 Tingkat kesukaran 

sesuai kemampuan/ 

minat masing-masing 

siswa. 

 PR tidak harus sama. 

 Macam-macam 

penilaian. 

Pertanyaan 95 % dari guru : 

 Pertanyaan tertutup 

Pertanyaan dari siswa/ 

guru, jenis pertanyaan 
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 Fakta, hafalan, 

ingatan 

 Satu jawaban yang 

benar 

 Dijawab dengan benar 

 Jawaban : 1 kata/ 

ringkas 

 Yang tersurat saja. 

bervariasi : 

 Siswa berpikir 

 Pertanyaan terbuka 

 Pertanyaan produktif 

 Pertanyaan penelitian 

 Problem solving 

 Jawaban terurai, bisa 

berbeda 

Latihan  Latihan terbatas/ 

kurang 

 Jumlah latihan sedikit 

 Pelaksanaan tugas 

sekali jadi 

 Anak menunggu 

giliran 

 Kurang menantang 

 Latihan lebih intensif 

 Jumlah soal memadai 

 Selesai tugas review, 

revisi review, revisi-

revisi 

 Setiap anak mendapat 

kesempatan yang sama 

 Lebih menantang: 

tuntutan tinggi dan 

anak lebih produktif 

 Hasil karya anak 

dipajangkan. 

Interaksi  Satu Arah 

 Guru ke siswa 

 Intensitas interaksi 

 Banyak arah 

 Guru ke siswa 

 Siswa ke guru 
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 Mutu interaksi  Siswa ke siswa 

 Siswa ke sumber 

belajar 

 Siswa ke orang dewasa 

Pengelolaan 

Kelas 

 Klasikal 

 Individual 

 Di dalam kelas 

 Variasi 

 Individual 

 Berpasangan 

 Kelompok kecil 

 Kelompok besar 

 Klasikal 

 Di luar kelas 

Variasi 

Penilaian 

Tes formal  Tes formal 

 Pembelajaran dan 

perbaikan 

berkelanjutan 

 Portofolio 

 Umpan balik 

 Penilaian diri/ sesama 

siswa. 

Tabel 1.2 

Perubahan yang diharapkan dalam PAIKEM
10

 

 

                                                           
10

Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2013), 328-329. 
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3. Penjabaran Model PAIKEM 

Penjabaran model PAIKEM meliputi : 

1) Pembelajaran Aktif 

Secara harfiah active artinya: ”in the habit of doing things, 

energetic” (Hornby) artinya terbiasa berbuat segala hal dengan 

menggunakan segala daya.
11

 Pembelajaran yang aktif berarti 

pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru 

secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru 

harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif 

bertanya, membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman langsung, sehingga belajar merupakan 

proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. 

Dengan demikian, siswa didorong untuk bertanggung jawab 

terhadap proses belajarnya sendiri. Menurut Taslimuharrom
12

 

sebuah proses belajar dikatakan aktif (active learning) apabila 

mengandung:  

a) Keterlekatan pada tugas (Commitment),dalam hal ini, materi, 

metode, dan strategi pembelajaran hendaknya bermanfaat bagi 

siswa (meaningful), sesuai dengan kebutuhan siswa (relevant), 

dan bersifat/ memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi 

(personal); 

b) Tanggung jawab (Responsibility). dalam hal ini, sebuah proses 

                                                           
11

Ibid, 13. 
12

Ibid,. 
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belajar perlu memberikan wewenang kepada siswa untuk 

berpikir kritis secara bertanggung jawab, sedangkan guru lebih 

banyak mendengar dan menghormati ide-ide siswa, serta 

memberikan pilihan dan peluang kepada siswa untuk 

mengambil keputusan sendiri. 

c) Motivasi (Motivation), prose  belajar hendaknya lebih 

mengembangkan motivasi intrinsic siswa. Motivasi intrinsik 

adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. 

Dalam perspektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih 

signifikan bagi siswa adalah motivasi intrinsik (bukan 

ekstrinsik) karena lebih murni dan langgeng serta tidak 

bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. Dorongan 

mencapai prestasi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan  

untuk masa depan, umpamanya,  memberi pengaruh lebih 

kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan 

hadiah atau dorongan keharusan dari orangtua dan guru. 

Motivasi belajar siswa akan meningkat  apabila ditunjang oleh 

pendekatan yang lebih berpusat pada siswa (student centered 

learning). Guru mendorong siswa untuk aktif mencari, 

menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri. Ia tidak 

hanya menyuapi siswa, juga tidak seperti orang yang 

menuangkan air ke dalam ember. 
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2) Pembelajaran Inovatif 

Kata “inovatif” berasal dari kata sifat bahasa Inggris 

inovative. Kata ini berakar dari kata kerja to innovate yang 

mempunyai  arti menemukan  (sesuatu yang baru). Oleh karena itu, 

pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang 

dirancang  oleh guru, yang sifatnya baru, tidak seperti yang 

biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk menfasilitasi siswa 

dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi 

dan perbedaan yang dimiliki siswa.
13

 

3) Pembelajaran Kreatif 

Kreatif berarti menggunakan hasil ciptaan/ kreasi baru atau 

yang berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran yang kreatif 

mengandung makna tidak sekedar melaksanakan dan menerapkan 

kurikulum. Kurikulum memang merupakan dokumen dan rencana 

baku, namun tetap perlu dikritisi dan dikembangkan secara kreatif. 

Pembelajaran kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan 

belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat 

kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa.
14

 Dengan 

demikian, ada kreativitas pengembangan kompetensi dan 

kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas termasuk 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana untuk 

                                                           
13

Slameto, Model PAIKEM (Semarang: UNNES, 2011), 2. 
14

Iif K. Ahmadi, dan Sofan Amri, PAIKEM GEMBROT (Jakarta: Prestasi Pustaka 2011), 

16. 
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belajar. Pembelajaran kreatif juga dimaksudkan agar guru 

menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi 

berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar 

siswa. 

4) Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif (berhasil guna) jika 

mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan. Serta banyak hal yang yang “didapat” oleh siswa, 

bahkan guru pun pada setiap kegiatan pembelajaran mendapatkan 

“pengalaman baru” sebagai hasil interaksi dua arah dengan 

siswanya. Agar kita tahu apakah pembelajaran di kelas kita efektif 

atau tidak, setiap akhir pembelajaran perlu kita lakukan evaluasi, 

evaluasi yang dimaksudkan di sini bukan sekedar tes untuk siswa, 

tetapi sejenis “perenungan” yang dilakukan oleh guru dan siswa 

(refleksi) dan didukung oleh data catatan guru, salah satunya 

mungkin hasil latihan/ sejenis tes lisan, tulis maupun perilaku. 

Kemudian barulah kita simpulkan sudahkah tujuan yang kita 

tetapkan telah tercapai, seberapa besar pencapaiannya, apa 

kekurangan dan kelebihannya serta apa tindak lanjut dan rencana 

kita berikutnya, yang berupa program perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

5) Pembelajaran yang menyenangkan 

Pembelajaran yang menyenangkan harus dimaknai secara 
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luas tidak sekedar menyenangkan, tetapi pembelajaran juga harus 

dapat “dinikmati” oleh pembelajarnya. Pembelajaran dapat 

dinikmati jika pembelajaran tersebut “mengasyikkan”. 

Mengasyikkan tidak sekedar menyenangkan tetapi ada unsur 

ketekunan, inner motivation, setelah mengetahui sesuatu hal selalu 

ingin tahu lebih lanjut, dan mempunyai ketahanan belajar lebih 

lanjut. Belajar itu harus menyenangkan, mengasyikkan, menguatkan 

dan mencerdaskan. Selain itu siswa harus dilatih olah pikir, olah 

hati, olah rasa, dan olah raga.
15

 

4. Penerapan PAIKEM dalam Proses Pembelajaran 

Secara garis besar, penerapan PAKEM dalam proses 

pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemmpuan mereka dengan penekanan pada belajar 

melalui berbuat. 

b. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, 

menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. 

c. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan 

belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. 

                                                           
15

Slameto, Model PAIKEM (Semarang: UNNES, 2011), 2. 
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d. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk cara belajar kelompok. 

e. Guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri 

dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan 

gagasannya, dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan 

lingkungan sekolahnya. 

PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi 

selama KBM. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan 

kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan 

tersebut. Berikut adalah tabel beberapa contoh kegiatan KBM dan 

kemampuan guru yang bersesuaian. 

Kemampuan Guru Kegiatan Belajar Mengajar 

Guru merancang dan 

mengelola KBM yang 

mendorong peserta didik 

untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

Guru melaksanakan KBM dalam 

kegiatan yang beragam, misalnya : 

 Percobaan 

 Diskusi kelompok 

 Memecahkan masalah 

 Mencari informasi 

 Menulis laporan/ cerita/ puisi 

 Berkunjung ke luar kelas 

Guru menggunakan alat 

bantu dan sumber yang 

beragam 

Sesuai mata pelajaran, guru 

menggunakan, misalnya : 

 Alat yang tersedia atau yang dibuat 
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sendiri 

 Gambar 

 Studi kasus 

 Nara sumber 

 Lingkungan 

Guru memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

mengembangkan 

keterampilan 

Peserta didik : 

 Melakukan percobaan, pengamatan, 

atau wawancara. 

 Mengumpulkan data/ jawaban dan 

mengolahnya sendiri. 

 Menarik kesimpulan. 

 Memecahkan masalah, mencari rumus 

sendiri. 

 Menulis laporan hasil karya lain 

dengan kata-kata sendiri. 

Guru memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan 

gagasannya sendiri secara 

lisan atau tulisan. 

Melalui : 

 Diskusi. 

 Lebih banyak pertanyaan terbuka. 

 Hasil karya yang merupakan anak 

sendiri. 

Guru menyesuaikan bahan 

dan kegiatan belajar 

 Peserta didik dikelompokkan sesuai 

dengan kemampuan (untuk kegiatan 
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dengan kemampuan 

peserta didik 

tertentu). 

 Bahan pelajaran disesuaikan dengan 

kemampuan kelompok tersebut. 

 Peserta didik diberi tugas perbaikan 

atau pengayaan. 

Guru mengaitkan KBM 

dengan pengalaman 

peserta didik sehari-hari. 

 Peserta didik menceritakan atau 

memanfaatkan pengalamannya 

sendiri. 

 Peserta didik menerapkan hal yang 

dipielajari dalam kegiatan sehari-hari. 

Menilai KBM dan 

kemauan belajar peserta 

didik secara terus-

menerus. 

 Guru memantau kerja peserta didik. 

 Guru memberikan umpan balik. 

Tabel 2.2 

Kesesuaian Kemampuan Guru dengan Kegiatan Belajar Mengajar
16

 

 

5. Indikator dan Prinsip-Prinsip Penerapan PAIKEM 

Dalam penerapan PAIKEM oleh pendidik atau guru bisa dilihat 

dan dicermati berbagai indikasi yang muncul pada saat proses belajar 

mengajar dilaksanakan. Kriteria ada atau tidaknya pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektifm dan menyenangkan di anatarnya dapat dilihat 

                                                           
16

Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), 196-198. 
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pada beberapa indikator berikut : 

Indikator Proses Penjelasan Metode 

1. Pekerjaan Peserta 

Didik 

(Diungkapkan dengan 

bahasa/ kata-kata 

peserta didik sendiri) 

PAIKEM sangat 

mengutamakan agar 

peserta didik mampu 

berfikir, berkata-kata, 

dan mengungkap 

sendiri. 

Guru membimbing 

peserta didik dan 

memajang hasil 

karyanya agar dapat 

saling belajar. 

2. Kegiatan Peserta 

Didik (Peserta didik 

banyak diberi 

kesempatan untuk 

mengalami atau 

elakukan sendiri) 

Bila peserta didik 

mengalami atau 

mengerjakan sendiri, 

mereka belajar 

meneliti tentang apa 

saja. 

Guru dan peserta 

didik interaktif dan 

hasil pekerjaan 

peserta didik dipajang 

untuk meningkatkan 

motivasi. 

3. Ruangan Kelas 

(Penuh pajangan 

hasil karya peserta 

didik dan alat perga 

sederhana buatan 

guru dan peserta 

didik) 

Banyak yang 

dipajang di kelas dan 

dari pajangan hasil itu 

peserta didik saling 

belajar. Alat perga 

yang sering 

dipergunakan 

diletakkan strategis. 

 

Pengamatan ruangan 

kelas dan dilihat apa 

saja yang dibutuhkan 

untuk dipajang, di 

mana, dan bagaimana 

memajangnya. 
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4. Penataan Meja 

Kursi (Meja kursi 

tempat peserta didik 

dapat diatur secara 

fleksibel) 

Guru melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran dengan 

berbagai cara/ 

metode/ teknik, 

misalnya melalui 

kerja kelompok, 

diskusi, atau aktifitas 

peserta didik secara 

individual. 

Diskusi, kerja 

kelompok, kerja 

mandiri, pendekatan 

individual guru 

kepada murid yang 

prestasinya kurang 

baik, dsb. 

5. Suasana Bebas 

(Peserta didik 

memiliki dukungan 

suasana bebas untuk 

menyampaikan atau 

mengungkapkan 

pendapat) 

Peserta didik dilatih 

untuk 

mengungkapkan 

pendapat secara 

bebas, baik dalam 

diskusi, tulisan, 

maupun kegiatan lain. 

Guru dan sesama 

peserta didik 

mendengarkan dan 

menghargai pendapat 

peserta didik lain, 

diskusi dan kerja 

individual. 

6. Umpan Balik Guru 

(Guru memberi 

tugas yang 

bervariasi dan 

secara langsung 

memberi umpan 

Guru memberikan 

tugas yang 

mendorong peserta 

didik bereksplorasi; 

dan guru memberikan 

bimbingan individual 

Penugasan individual 

atau kelompok; 

bimbingan langsung; 

dan penyelesaian 

masalah. 
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balik agar peserta 

didik segera 

memperbaiki 

kesalahan) 

atau pun kelompok 

dalam hal 

penyelesaian masalah. 

7. Sudut Baca (Sudut 

kelas sangat baik 

bila diciptakan 

sebagai sudut baca 

untuk peserta didik) 

Sudut baca di ruang 

kelas akan 

mendorong peserta 

didik gemar 

membaca. (Peserta 

didik didekatkan 

dengan buku-buku, 

jurnal, koran, dll) 

Observasi kelas, 

diskusi, dan 

pendekatan terhadap 

orang tua. 

8. Lingkungan Sekitar 

(Lingkungann 

sekitar sekolah 

dijadikan media 

pembelajaran) 

Sawah, lapangan, 

pohon, sungai, kantor, 

pos, puskesmas, 

stasiun, dan lain-lain 

dioptimalkan 

pemanfaatannya 

untuk pembelajaran. 

Observasi lapangan, 

eksplorasi, diskusi 

kelompok, tugas 

individual, dan lain-

lain. 

Tabel 3.2 

Indikator Proses Penerapan PAIKEM
17

 

 

                                                           
17

Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 53-54. 
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Dalam penerapan PAIKEM, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh guru, yaitu: 

a. Memahami sifat yang dimilki peserta didik. 

Pada dasarnya anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. 

Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya 

merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap/pikiran kritis 

dan kreatif. Oleh karenanya, kegiatan pembelajaran perlu dijadikan 

lahan kita olah agar menjadi tempat yang subur bagi perkembangan 

keduan potensi anugrah Tuhan tersebut. 

Suasana pembelajaran yang diiringi dengan pujian guru 

terhadap hasil karya peserta didik, yang disertai pertanyaan guru  

yang menantang dan  dorongan agar peserta didik melakukan 

percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang baik untuk 

mengembangkan potensi peserta didik. 

b. Memahami perkembangan kecerdasan peserta didik. 

Guru hendaknya mampu mengetahui perkembangan peserta 

didiknya, agar dalam proses pembelajaran materi yang diajarkan 

sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

c. Mengenal peserta didik secara perorangan. 

Para peserta didik dari lingkungan keluarga yang bervariasi 

dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAIKEM  

perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam 

kegiatan pembelajaran. Semua peserta didi dalam kelas tidak selalu 
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mengerjakan perkerjaan yang sama, melainkan berbeda sesuai 

dengan kecepatan belajarya. Peserta didik yang memiliki 

kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya 

yang lemah dengan cara “tutor sebaya”. Dengan mengenal 

kemampuan peserta didik, apabila ia mendapat kesulitan kita dapat 

membantunya sehingga belajar peserta didik tersebut menjadi 

optimal. 

d. Memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian 

belajar. 

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami 

bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini 

dapat dimanfatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam 

melakukan tugas atau pembahasan sesuatu, peserta didik dapat 

bekerja secara berpasangan atau berkelompok. 

e. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan kemampuan 

memecahkan masalah. 

Pada dasarnya belajar yang baik adalah memecahkan 

masalah karena dalam belajar sesungguhnya kita menghadapkan 

peserta didik pada masalah. Hal ini memerlukan  kemampuan  

berpikir  kritis  dan  kreatif.  Kritis  untuk  menganalisis masalah 

dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. 

f. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang 

menarik. 
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Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat  

disarankan dalam PAIKEM. Hasil pekerjaan peserta didik 

sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas, karena 

dengan demikian diharapkan dapat memotivasi peserta didik 

untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta 

didik yang lain. Selain itu penataan meja dan kursi diatur  

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerja dalam kelompok. 

g. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Lingkungan (fisik, sosial dan budaya) merupakan sumber 

yang sarat dengan bahan belajar peserta didik. Lingkungan dapat 

berperan sebagai media belajar dan objek kajian (sumber belajar). 

Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat 

peserta didik merasa senang dalam belajar. 

Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus 

di luar kelas. Bahan dari lingkungan yang dapat dibawa ke ruang 

kelas untuk menghemat biaya dan waktu.  Pemanfaatan  lingkungan  

dapat  mengembangkan  sejumlah  keterampilan seperti mengamati, 

mencatat, merumuskan pertanyaa, berhipotesis, mengklasifikasi, 

membuat tulisan dan membuat gambar/diagram. 

h. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan 

belajar. 

Mutu hasil belajar akan meningkat apabila terjadi interaksi 
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dalam belajar. Pemberian umpan balik (feedback) dari guru kepada 

peserta didik merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan 

peserta didik. 

i. Membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. 

Banyak guru yang cepat merasa puas saat menyaksikan para 

peserta didik sibuk bekerja dan bergerak, apabila jika bangku diatur 

berkelompok dan para peserta didik duduk berhadapan. Situasi yang 

mencerminkan aktifitas fisik seperti ini bukan cirri berlangsungnya 

PAIKEM yang sebenarnya, karena aktif secara mental lebih berarti 

daripada aktif secara fisik. Sering bertanya, mempertanyakan 

gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-

tanda aktif secara mental.
18

 

 

III. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun rujukan penelitian 

terdahulu pada penelitian ini yaitu :  

a. Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Ulfa dengan judul “PENGARUH 

MODEL PAIKEM (PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF, KREATIF, 

EFEKTIF, DAN MENYENANGKAN) TERHADAP MINAT 
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Muhammad Rusydi Ikhsan, “Penerapan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 1 Parigi Kabupaten 

Gowa,’ (Tesis, UIN Alauddin, Makassar, 2014), 56-59. 
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BELAJAR SISWA (Studi Kasus Mata Pelajaran Akuntansi Pada Kelas 

XI Akuntansi SMK Pasundan 3 Bandung Semester Genap Tahun Ajaran 

2015-2016)” mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonommi tahun 2016.
 19

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan model 

PAIKEM dalam meningkatkan minat belajar akuntansi siswa SMK 

Pasundan 3 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

model Paikem terhadap minat belajar sebesar 24,8 % dan sisanya 82,68 

% dipengaruhi oleh faktor lain. Hipotesis penelitian dapat diterima. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah tujuan penelitian, metode penelitian, dan materi 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan model 

PAIKEM dalam meningkatkan minat belajar sedangkan tujuan penelitian 

penulis adalah mengetahui implementasi model pembelajaran PAIKEM, 

prolematikanya, dan dampak positifnya. Metode penelitian ini kuantitatif 

sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Materi 

penelitian ini pada mata pelajaran akuntansi sedangkan penulis adalah 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Skripsi yang ditulis oleh Karlina Dwi Jayanti dengan judul 

“OPTIMALISASI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

PAIKEM UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA PADA 
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Syarifah Ulfa, Pengaruh Model Paikem (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 

Dan Menyenangkan) Terhadap Minat Belajar Siswa (Studi Kasus Mata Pelajaran Akuntansi Pada 

Kelas XI Akuntansi SMK Pasundan 3 Bandung Semester Genap Tahun Ajaran 2015-2016). 

Skripsi. (Bandung: Universitas Pasundan, 2016). 
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NOMOR CABANG OLAHRAGA LOMPAT JAUH GAYA 

JONGKOK” mahasiswi fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009.
20

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat optimalisasi 

penerapan model pembelajaran PAIKEM dan tingkat motivasi belajar 

siswa. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Sumber data dalam penelitian ini siswa kelas V SD Negeri 1 

Keyongan berjumlah 30 orang yang terdiri atas 14 siswa putri dan 16 

siswa putra. Teknik pengumpulan data dengan kuisioner tertutup. Teknik 

analisis data secara deskriptif yang didasarkan pada analisis kuantitatif 

melalui frekuensi dan prosentase. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah tujuan penelitian, metode penelitian, dan materi 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat optimalisasi 

penerapan model pembelajaran PAIKEM dan tingkat motivasi belajar 

siswa sedangkan tujuan penelitian penulis adalah mengetahui 

implementasi model pembelajaran PAIKEM, prolematikanya, dan 

dampak positifnya. Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) sedangkan penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Materi penelitian ini pada nomor cabang olahraga lompat jauh 

gaya jongkok sedangkan penulis adalah mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.  
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Karlina Dwi Jayanti, Optimalisasi Penerapan Model Pembelajaran Paikem Untuk 

Meningkatkan Motivasi Siswa Pada Nomor Cabang Olahraga Lompat Jauh Gaya Jongkok. 

Skripsi. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009). 
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c. Skripsi yang ditulis oleh Umi Habibah dengan judul “PENERAPAN 

MODEL PAIKEM UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI POKOK BANGUN 

DATAR PADA SISWA KELAS V MADRASAH IBTIDAIYAH 

NURUL HIKMAH KRANDON KOTA TEGAL” mahasiswi jurusan 

pendidikan guru sekolah dasar fakultas ilmu pendidikan Universitas 

Negeri Semarang tahun 2012.
21

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang mengadaptasi model Kemmis & Mc 

Taggart dengan dua siklus yang pada setiap siklusnya dilakukan dua 

tindakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V semester II MI 

Nurul Hikmah Krandon kota Tegal yang berjumlah 38 orang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknis tes, observasi dan dokumentasi. 

Model PAIKEM dikatakan efektif untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar Matematika serta performansi guru apabila hasil belajar 

siswa mencapai rata-rata kelas ≥ 70, persentase tuntas belajar klasikal ≥ 

75% dan nilai performansi guru ≥ 71. Pada pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model PAIKEM menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas belajar. Saat pelaksanaan pembelajaran siswa 

terlihat sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran terutama saat 

siswa diberi tugas membuat gantungan yang berbentuk bangun datar dan 

saat melakukan permainan. 
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Umi Habibah, Penerapan Model Paikem Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil 

Belajar Matematika Materi Pokok Bangun Datar Pada Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah fokus penelitian, metode penelitian, dan materi 

penelitian. Fokus penelitian ini adalah aktivitas belajar dan hasil belajar 

sedangkan fokus penelitian penulis adalah implementasi model 

pembelajaran PAIKEM. Metode penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sedangkan penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Materi penelitian ini pada matematika materi pokok 

bangun datar sedangkan penulis adalah mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

F. METODE PENELITIAN 

Untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif ialah rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi 

dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan 

dengan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun 

praktis.  

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi 

saat ini. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan dan penyusunan 

data, serta melakukan analisis dan penafsiran data tersebut.
22

 

Di antara model-model penelitian kualitatif Indonesia dikenal 

dengan penelitian naturalistik yakni pelaksanaan penelitian terjadi 

secara alamiah (mengalir) apa adanya yang tidak dimanipulasi 
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Chairul Shaleh, Metodologi Penelitian Sebuah Petunjuk Praktis (Yogyakarta: CV. Jaya 

Abadi, 2008), 80. 
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keadaan dan kondisinya menekankan pada deskripsi secara alami.
23

 

Pendekatan ini memandang, bahwa kenyataan merupakan suatu yang 

berdimensi jamak, utuh dan juga berubah. Jadi, penelitian 

berkembang selama proses berlangsung yang sangat memungkinkan 

adanya perubahan konsep sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

ada. Maka penelitian ini akan menghasilkan deskripsi tentang gejala-

gejala yang diamati yang tidak harus berupa angka. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini ialah 

pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis (social research) pada 

umumnya dikaitkan dengan masalah-masalah yang lebih umum dan 

lebih abstrak sifatnya. Penelitian ini mempergunakan cara pikir 

dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan berusaha memperoleh 

perspektif-perspektif yang lebih bebas agar orang mendapat prosedur 

dan teori-teori yang akurat.
24

 Ilmu teori ini suatu fenomena dapat 

dianalisa dengan faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan. 

mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari 

terjadinya proses tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipastikan dari 

keseluruhan peran yang penting. Seperti pengamat para peneliti dalam 

kehidupan sehari-hari, subjek pada setiap situasi yang diinginkan dapat 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 10-11. 
24
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dipahami. Jadi semua yang diteliti, bagaimana hasilnya, dan bagaimana 

cara menyusunnya tidak terlalu terikat. Kehadiran peneliti disini adalah 

perencanaan, pelaksana pengumpul data, analisis penafsir data, dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

Disini peneliti akan melakukan penelitian mengumpulkan data-

data terkait implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 JENANGAN tahun 

ajaran 2018-2019. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis sehingga 

dapat menjadi suatu evaluasi bagi lembaga terkait dan wawasan bagi 

peneliti serta menjadi laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada 

lembaga peneliti yaitu IAIN Ponorogo dan di lembaga yang diteliti yakni 

SMAN 1 JENANGAN Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

SMAN 1 Jenangan Ponorogo yang terletak di Jalan Raya Ngebel, 

Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian adalah SMAN 1 Jenangan adalah sekolah 

terakreditasi A dengan berbagai prestasinya sehingga proses seluruh 

kegitan belajar maksimal di lembaga tersebut dituntut dilaksanakan 

secara maksimal. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
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lain.
25

 Menurut lofland terkait sumber data, sumber data primer atau 

tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun 

yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pengelola siswa dan 

guru. 

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 

penelitiannya, masukan bagi proses pendidikan adalah kepala sekolah, 

guru, siswa dan tenaga kependidikan lain yang berkepentingan terhadap 

pendidikan.
26

 Adapun sebagai data penunjang penulis mengambil dari 

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan 

dokumentasi, serta penulis mengadakan wawancara langsung dengan 

orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini. 

5. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data 

yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun 

data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam studi literatur penulis 

menelaah buku-buku, karya tulis, karya ilmiah, maupun data yang 

berkaitan dengan judul penelitian, untuk selanjutnya dijadikan sebagai 

acuan dan alat utama bagi praktik penelitian lapangan. Metode penelitian 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Metode Observasi 

Observasi adalah metode yang digunakan melalui 

pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.
27

 Metode 

ini digunakan langsung untuk mengamati benda-benda yang menjadi 

sasaran objek penelitian seperti (media, gedung, laboratorium, dll). 

Melalui pengamatan atau observasi peneliti juga dapat mengamati 

hubungan manusia serta kegiatan yang dilakukan. Fungsi observasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

penerapan model belajar PAIKEM di SMAN 1 Jenangan. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Metode interview atau wawancara yaitu sebagai suatu proses 

tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara 

fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan 

suaranya dengan telinganya sendiri.
28

 Penulis menggunakan metode 

ini dengan cara melakukan wawancara langsung dengan siswa dan 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat 

dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau 

catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di 
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sini adalah data/dokumen yang tertulis.
29

 Penulis menggunakan 

metode ini dengan cara menyelidiki dokumen/ buku, dokumen di 

buletin/ majalah, dan catatan harian yang dapat memberikan 

keterangan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh catatan atau arsip yang berkaitan dengan kajian yang 

berasal dari dokumen-dokumen di SMAN 1 Jenangan. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan 

Huberman. Dalam buku mereka yang berjudul analisis data kualitatif 

menjelaskan secara mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam 

penelitian kualitatif. Mereka menegaskan bahwa analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, secara garis besar dibagi 

dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

a. Kodifikasi Data 

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan 

terhadap data. Pengkodingan data adalah peneliti memberikan nama 

atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap 

pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil 

penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami 

penamaan oleh peneliti. 
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Proses ini berlangsung secara terus sepanjang pelaksanaan 

penelitian, bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengumpulkan data-data hasil wawancara dan dokumentasi, setelah 

seluruh data terkumpul, data-data yang masih umum dipilih dan 

difokuskan sesuai dengan masalah tentang penanaman pendidikan 

karakter melalui kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung. 

b.  Penyajian Data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis 

dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau 

pengelompokan. Dalam penelitian ini, setelah seluruh data yang 

berkaitan dengan penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan 

ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung terkumpul dan melalui kodifikasi 

data, maka selanjutnya data terkumpul disusun secara sistematis agar 

lebih mudah dipahami. 

c. Menarik Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu 

tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan 

dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari 

suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan 

diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi 

dengan mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk 

memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. 
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Menurut Miles dan Huberman, ketiga langkah tersebut 

dilakukan atau diulang terus setiap setelah melakukan pengumpulan 

data dengan teknik apapun. Dengan demikian, ketiga tahap itu harus 

dilakukan terus sampai penelitian berakhir.
30

 

7. Pengecekan Keabsahan temuan 

Keabsahan data merupakan  konsep penting yang dapat diakses 

dari data kesahihan (validitas) dan kehandalan (kredibilitas data).
31

 Data 

dapat di katakan absah jika data tersebut sudah falid dan juga sudah di uji 

kehandalanya. 

Derajat kepercayaan keapsahan data (kredibilitas data) dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan, yang merupakan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan dan isu 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap implementasi model pembelajaran PAIKEM 

di SMAN 1 Jenangan. 

Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 
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Dalam penelitian ini digunakan tehnik triangulasi dengan sumber, 

berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melelui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal itu bisa dicapai dengan cara dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dilihat secara peribadi  

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

dengan apa yang dimaksud secara peribadi  

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan  

Selanjutnya metode triangulasi melalui 2 strategi yaitu: 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data.  

b. Pengecekan derajat kepercayaan bersumber dari data yang sama  

Teknik ke 3 dengan cara memanfaatkan para peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurai 

kemelencengan dalam data. 
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BAB IV 

MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM  

DI SMAN 1 JENANGAN TAHUN AJARAN 2018-2019 

 

A. PROFIL SMAN 1 JENANGAN 

1. Sejarah Berdirinya SMAN 1 Jenangan
32

 

SMA Negeri 1 Jenangan berdiri berdasarkan Surat Bupati 

Ponorogo tentang Persetujuan Pendirian Nomor 425/828/405.51/2003 

tanggal 01 maret 2003 dengan nama SMU Negeri Jenangan dan 

menerima siswa baru pada tahun ajaran 2003/2004. Pada awal berdirinya 

sekolah ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar sore hari bertempat 

di SDN 2 Semanding dan dipimpin oleh Plt. Kepala Sekolah Bapak Drs. 

Suroto dari SMAN 1 Mlarak. Pada oktober 2003 SMAN 1 Jenangan 

diserahkan kepada Kepala Sekolah definitif Bapak Drs. Djoko Susilo, 

S.Pd,M.Hum. 

Pada tahun 2005, SMAN 1 Jenangan menempati gedung baru di 

Jl. Raya Ngebel Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

dan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di pagi hari dan sebagian 

dilaksanakan pada sore hari. Sejak bulan oktober Bapak Drs. Djoko 

Susilo, S.Pd, M.Hum memimpin SMAN 1 Jenangan hingga tahun 2010. 

Pada pertengahan masa jabatannya, beliau secara perlahan-lahan bisa 

mengadakan penambahan ruang kelas baru sehingga seluruh kegiatan 
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belajar mengajar bisa dilaksanakan pada pagi hari. Selain itu berhasil 

mengadakan kerjasama dalam pembangunan Masjid sebagai sarana 

beribadah bagi seluruh warga sekolah. Pada tahun 2010 terjadi 

pergantian Kepala Sekolah dan SMAN 1 Jenangan dipimpin oleh Kepala 

Sekolah Bapak Drs. Subandi, M.Pd. Selama dipimpin oleh Bpaak Drs. 

Subandi, M.Pd, SMAN 1 Jenangan banyak mengalami perubahan dan 

perkembangan mulai dari penambahan ruang kelas baru, penambahan 

ruang laboratorium, perbaikan sarana prasarana lain khususnya SMAN 1 

Jenangan bisa memiliki sumber air sendiri sebagai fasilitas yang sangat 

diperlukan. Bapak Drs. Subandi, M.Pd memimpin SMAN 1 Jenangan 

hingga purna tugas pada bulan februari tahun 2015. 

Karena belum ada pengangkatan Kepala Sekolah yang baru, 

untuk selanjutnya Tutut Erliena, M.Pd yang pada waktu itu menjabat 

sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Babadan melaksanakan tugas sebagai 

Plt. Kepala Sekolah hingga bulan Mei 2016. Selama dipimpin oleh beliau 

SMAN 1 Jenangan mendapat tambahan fasilitas dari Pemerintah 

kabupaten Ponorogo yaitu bantuan rehab dan penambahan satu ruang 

kelas baru. Dikarenakan pada saat itu beliau juga melaksanakan tugas Plt. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, maka untuk selanjutnya 

SMAN 1 Jenangan diserahkan kepada Bpaak Drs. Sugeng Subagyo, 

M.Pd sebagai Plt. Kepala Sekolah yang pada waktu itu masih menjadi 

Kepala Sekolah SMAN Sambit. Bapak Drs. Sugeng Subagyo, M.Pd 

memimpin SMAN 1 Jenangan hanya 9 bulan yaitu sampai pertengahan 
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bulan januari tahun 2017. Meskipun beliau menjadi Plt. Kepala Sekolah 

hanya 9 bulan tetapi beliau berhasil membantu untuk mendapatkan 

bantuan sarana prasarana dari pemerintah pusat yaitu pembangunan 

ruang kelas baru sebanyak 4 ruang. 

Dengan adanya pengangkatan Kepala Sekolah baru, maka tanggal 

13 januari 2017 telah dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Sekolah 

dari Plt Bapak Drs. Sugeng Subagyo, M.Pd kepada Kepala Sekolah 

definitif Bapak Mursid, S.Pd, M.Pd. Sehingga selanjutnya SMAN 1 

Jenangan dipimpin oleh Bapak Mursid, S.Pd, M.Pd hingga saat ini. 

2. Letak Geografis SMAN 1 Jenangan Ponorogo
33

 

Secara geografis SMAN 1 Jenangan Ponorogo terletak : 

Jalan   : Jl. Raya Ngebel Semanding 

Desa/ Kelurahan : Semanding 

Kecamatan  : Jenangan 

Kabupaten  : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

Sedangkan SMAN 1 Jenangan berbatasan dengan : 

Utara  : sungai (masuk wilayah kabupaten Madiun) 

Selatan : desa Jenangan 

Barat  : desa Sraten 

Timur : desa Kemiri 
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3. Visi dan Misi SMAN 1 Jenangan Ponorogo
34

 

a. Visi  

Terwujudnya Budaya Berprestasi, Berwawasan Lingkungan, Life skill 

dan akhlak mulia berdasarkan IPTEK dan IMTAQ 

b. Misi 

1) Menanamkan budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja 

2) Menumbuhkan karakter warga sekolah yang religius, cerdas, 

disiplin, untuk mengembangkan potensi sekolah dalam rangka 

melestarikan lingkungan hidup 

3) Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi lendasan berfikir, bertingkah laku mulia dan 

santun 

4) Mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif 

dengan mendayagunakan IPTEK dan lingkungan hidup 

5) Mengembangkan potensi, bakat dan minat siswa melalui program 

ekstrakulikuler 

6) Mengembangkan life skill melalui pendidikan lingkungan hidup 

dan kewirausahaan. 
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4. Daftar Guru SMAN 1 Jenangan
35

 

No Nama 
Status 

Kepegawaian 
Jenis PTK 

1 Ani Pujiastuti PNS Guru Mapel 

2 Apriliana Fitri Anggraini Guru Honor Sekolah Guru Mapel 

3 Bagus Nanang Mei H PNS Guru Mapel 

4 Bahrul Hidayah PNS Guru Mapel 

5 Dwiyono PNS Guru Mapel 

6 Erni Nur Azizah PNS Guru Mapel 

7 Esti Suprapti BAM PNS Guru Mapel 

8 Farida Kristianawati PNS Guru Mapel 

9 Fauziana Meikowati PNS Guru Mapel 

10 Laily Zuniati PNS Guru Mapel 

11 Mursid PNS Kepala Sekolah 

12 Nike Nurdianingsih PNS Guru Mapel 

13 Nurnaningtyas PNS Guru Mapel 

14 Puguh Sediyanto PNS Guru Mapel 

15 Purwindarti PNS Guru Mapel 

16 Rahajeng Drianing W PNS Guru Mapel 

17 Ribut Haryono PNS Guru Mapel 

18 Sariyono PNS Guru Mapel 

19 Setyo Handono PNS Guru Mapel 

20 Sholikin PNS Guru Mapel 

21 Siti Fatonah PNS Guru BK 

22 Sri Mulatsih 
Honor Daerah 

TK.II Kab/Kota 
Guru Mapel 

23 Sri Wahyuni PNS Guru Mapel 

24 Susi Syamsiah PNS Guru Mapel 

25 Sutrisno PNS Guru Mapel 

26 Suyono PNS Guru Mapel 

27 Tohir PNS Guru Mapel 

28 Tri Harjanti Budi S PNS Guru Mapel 

29 Yustika Hari W PNS Guru Mapel 
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5. Identitas Sekolah
36

 

a. NPSN    : 20510145 

b. Status     : Negeri 

c. Bentuk Pendidikan   : SMA 

d. Status Kepemilikan   : Pemerintah Daerah 

e. SK Pendirian Sekolah   : 4258084055103 

f. Tanggal SK Pendirian   : 2015-07-01 

g. SK Izin Operasional   : - 

h. Tanggal SK Izin Operasional  : 01 Juli 2015 

b. Kebutuhan Khusus Dilayani  : Tidak ada 

c. Nama Bank    : BANK JATIM 

d. Cabang KCP/Unit   : PONOROGO 

e. Rekening Atas Nama   : SMAN 1 JENANGAN 

f. Luas Tanah Milik   : 8119 

g. Luas Tanah Bukan Milik  : 0 

h. Status BOS    : Bersedia Menerima 

i. Waku Penyelenggaraan   : Sehari penuh (5 h/m) 

j. Sertifikasi ISO    : Belum Bersertifikat 

k. Sumber Listrik    : PLN 

l. Daya Listrik    : 12000 

m. Akses Internet    : Tidak Ada 

n. Akreditasi   : A 
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o. Kurikulum    : 2013 

p. Waktu    : sehari penuh (5 h/m) 

6. Rombongan Belajar SMAN 1 Jenangan
37

 

No Nama Rombel Tingkat Kelas 
Jumlah Siswa 

L P Total 

1.  X IPS 1 10 8 16 24 

2.  X IPS 2 10 8 15 23 

3.  X MIPA 10 9 16 25 

4.  XI IPS 11 12 9 21 

5.  XI MIPA 1 11 6 18 24 

6.  XI MIPA 2 11 9 14 23 

7.  XII IPA 1 12 8 12 20 

8.  XII IPA 2 12 6 14 20 

9.  XII IPS 12 1 19 20 

 

7. Struktur Organisasi SMAN 1 Jenangan
38

 

SMAN 1 Jenangan merupakan lembaga formal, maka untuk 

melaksanakan program kerja visi dan misi yang baik, dibutuhkan struktur 

organisasi yang merupakan suatu bagan tatanan pada lembaga atau badan 

perkumpulan tertentu untuk menjalankan roda organisasi. Dalam hal ini 

kepala sekolah dibantu oleh waka dan staf-staf. Adapun struktur 

organisasi SMAN 1 Jenangan dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini. 
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8. Sarana dan Prasarana SMAN 1 Jenangan
39

 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut 

menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. 

Penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran yang ditunjang 

dengan sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap, maka proses 

belajar mengajar akan berjalan dengan lancar, maksimal, hambatan yang 

ada dapat diatasi, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Adapun sarana dan prasarana SMAN 1 Jenangan dapat 

dilihat dalam lampiran penelitian ini. 
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B. MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM DI SMAN 1 JENANGAN 

1. Implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018-

2019. 

Penerapan model pembelajaran PAIKEM di SMAN Jenangan 

dilaksanakan dengan penggunaan metode pengajaran yang bervariatif 

dalam mata pelajaran PAI. Hal tersebut terus diupayakan guna 

memaksimalkan proses pembelajaran yang akan cenderung membosankan 

jika tidak ada inovasi dalam pelaksanaannya. Guru dituntut mempunyai 

konsep belajar yang jelas sehingga dapat mengarahkan siswa kepada 

suatu pemahaman yang utuh begitu pula dalam penggunaan media belajar 

dapat menggunakan beragam media tidak hanya teks book sehingga dapat 

menyentuh gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa proses 

pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Jenangan, telah menerapkan PAIKEM, Mursid dalam hal ini sebagai 

kepala sekolah SMAN 1 Jenangan, mengatakan: 

“Tahun pelajaran ini, SMAN 1 Jenangan menerapkan dua 

kurikulum, yaitu untuk kelas X dan XI menggunakan kurikulum 

2013 sedangkan kelas XII menggunakan KTSP. Kita terus 

mendorong para guru untuk meningkatkan proses belajar belajar, 

baik mulai kedisiplinan, semangat, guru juga selalu kita support 

untuk menggunakan sumber belajar yang beragam, bisa LCD, 

perpustakaan, laboratorium komputer, dsb. Dengan model 

pembelajaran PAIKEM ini, diharapkan siswa bisa aktif, kreatif, 

dan kelas menyenangkan. Anak-anak itu kalau sudah menikmati 

pelajaran sebenarnya mereka bisa maksimal dalam belajarnya.”
40
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Dalam hal penerapan PAIKEM pada mata pelajaran PAI, Jeri 

Herdiansyah mengatakan: 

“Saya menyukai pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pelajarannya menyenangkan. Ketika pelajaran kami sering 

berdiskusi tentang materi yang sedang diajarkan. Kami juga 

diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat di akhir 

pelajaran, terkadang ada tugas kelompok sehingga tugas yang 

sulit jadi mudah jika dikerjakan bersama-sama.”
41

 

 

Hal senada juga diungkapkan Triana Wulan, salah satu siswi 

SMAN 1 Jenangan yang juga menyukai pelajaran Pendidikan Agama 

Islam : 

“Pelajaran Pendidikan Agama Islam itu cukup 

mengasyikkan. Saya suka, gurunya sabar, menyenangkan, tapi 

juga tegas. Beliau sering memberikan motivasi, dekat dengan 

anak-anak, enak buat curhat. Kadang kita diminta hafalan, atau 

kadang juga diskusi, bebas mengutarakan pendapat kita masing-

masing. Kalau hafalan itu bersama-sama dan sedikit-sedikit jadi 

nggak terasa berat. Misalnya hafalan beberapa ayat gitu, itu kita 

hafalkan satu ayat dulu bersama-sama satu kelas, kalau sudah 

hafal baru dilanjutkan ayat berikutnya.”
42

 

 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam hendaknya tidak berfokus 

pada hafalan semata, sebagaimana materinya tidak hanya disampaikan 

dengan ceramah yang dapat menyebabkan siswa cepat bosan atau jenuh 

terlebih mereka mempunyai asumsi bahwa pelajaran Pendidikan Agama 

Islam termasuk kategori mata pelajaran yang sulit karena banyak materi 

hafalannya. Oleh karena itu model pembelajaran PAIKEM hendaknya 

dapat diterapkan secara maksimal sehingga dapat menjadi solusi dari 
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permasalahan-permasalahan yang ada. 

Terkait hal tersebut Dewi Nur Arifah, salah satu siswi SMAN 1 

Jenangan mengungkapkan : 

“Ketika pelajaran Pendidikan Agama Islam, guru tidak 

hanya menyampaikan materi dengan ceramah, pada materi 

tertentu terkadang disampaikan dengan video dari HP. Banyak 

siswa yang saling berebut untuk melihat sehingga pembelajaran di 

kelas tidak monoton. Kita juga sering belajar secara berkelompok, 

berdiskusi, tanya jawab, menyampaikan pendapat kita masing-

masing, yang kemudian di akhir materi guru memberikan umpan 

balik atas pendapat kita.”
43

 

 

Pembelajaran akan berlangsung dengan baik manakala ditunjang 

dengan metode yang baik pula. PAIKEM tidak akan bermakna apa-apa, 

jika tidak ditunjang dengan kompetensi guru yang memadai. Penggunaan 

metode yang tepat dalam pembelajaran akan menjadikan pembelajaran 

itu lebih bervariatif, tidak menjenuhkan, dan membosankan. 

Berkaitan dengan metode pembelajaran yang mendukung 

PAIKEM, Tohir salah satu guru PAI SMAN 1 Jenangan mengungkapkan 

bahwa: 

“Pelajaran Pendidikan Agama Islam termasuk mata 

pelajaran yang cukup sulit bagi sebagian siswa. Oleh karenanya 

kita berusaha menyampaikan materi dengan beragam metode agar 

anak-anak tidak cepat merasa bosan. Kadang ya ceramah, diskusi, 

kerja kelompok, hafalan, terkadang saya juga memutarkan video 

dari HP. Saya sering memotivasi siswa untuk belajar rajin agar 

tumbuh semangat mereka dalam belajar. Materi-materi yang 

bersifat aplikatif itu langsung kita minta anak-anak untuk 

mempraktekannya agar mereka tidak hanya sebatas paham. Siswa 

juga kita pancing agar mau menyampaikan pendapat mereka atau 

menyampaikan sejauh mana pemahaman mereka.”
44
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2. Problematika yang dihadapi guru ketika penerapan model 

pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018-2019 

Banyak hal yang memengaruhi proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik, tak terkecuali penerapan model pembelajaran 

PAIKEM pada mata pelajaran PAI. Seperti motivasi peserta didik, 

penguasaan media pembelajaran bagi guru, kreativitas guru, dan lain 

sebagainya. 

Sebagaimana hasil observasi peneliti ketika proses belajar 

mengajar PAI sedang berlangsung, guru menyampaikan materi dengan 

berganti-ganti posisi (tidak hanya di depan) untuk memastikan siswa 

mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Tampak 

beberapa siswa kurang antusias yang mayoritas adalah siswa laki-laki. 

Mereka tampak mengobrol dan cuek terhadap materi yang disampaikan.  

Hal senada juga diungkapkan kepala sekolah SMAN 1 Jenangan 

Mursid, mengatakan : 

“Kendala yang sering dihadapi para guru adalah 

kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Apa lagi pada zaman 

serba modern ini gadget cukup memberikan dampak terhadap 

motivasi belajar siswa, bagi yang kurang bisa memanfaatkan 

secara positif maka akan berpengaruh dalam hal negatif. Salah 

satunya berkurangnya motivasi belajar siswa karena fokus 

perhatiannya sudah teralihkan oleh gadget. Oleh karenanya kita 

terus menyampaikan kepada dewan guru agar tidak lelah terus 

memberikan motivasi kepada anak didiknya dalam setiap 

pembelajaran.”
45

 

 

Pembelajaran peserta didik akan berlangsung dengan baik, 
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apabila ada stimulus atau motivasi yang diberikan kepada peserta didik. 

Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar, mereka tidak 

mempunyai gairah dalam belajar, belajar akan menjenuhkan bagi 

mereka, kalau seperti itu maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan 

baik.  

Berkaitan dengan motivasi belajar, Tohir salah satu guru PAI 

SMAN 1 Jenangan mengungkapkan bahwa: 

“Salah satu yang memengaruhi penerapan PAIKEM 

adalah motivasi peserta didik yang kurang, tapi sebenarnya 

disinilah tantangan kita sebagai pendidik, untuk bagaimana 

dengan PAIKEM ini motivasi peserta didik itu tumbuh dengan 

baik. karena karakteristik peserta didik yang beragam menuntut 

kita untuk selalu memberikan motivasi kepada mereka”
46

 

 

Selain motivasi belajar, keberadaan media pembelajaran yang 

beragam ikut andil dalam mensukseskan proses belajar mengajar. Media 

pembelajaran dapat merubah dari sesuatu yang bersifat abstrak menjadi 

sesuatu yang bersifat konkret.  

Terkait hal tersebut Dewi Nur Arifah, salah satu siswi SMAN 1 

Jenangan mengungkapkan : 

“SMAN 1 Jenangan sebenarnya sudah memiliki 

laboratorium komputer, tetapi karena jumlahnya yang terbatas 

maka harus bergantian menggunakannya dengan kelas lain. Ya 

kadang kita mau makai tapi ternyata sudah dipakai kelas yang 

lainnya, tapi juga nggak apa-apa akhirnya kita kembali ke kelas 

dan guru menampilkan video melalui HP yang tetap dapat dilihat 

oleh para siswa. Tetapi ya kan kurang maksimal kita perlu 

bergantian memakainya dibuat kelompok-kelompok diskusi yang 

nanti hasil akhirnya kita diminta menyimpulkan atau 

mengomentari video tersebut sesuai dengan hasil diskusi masing-
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masing kelompok. ”
47

 

 

Senada dengan yang diungkapkan Evi Dwi Kumalasari, salah satu 

siswi SMAN 1 Jenangan menyampaikan : 

“Pembelajaran PAI ya kadang menyenangkan tapi kadang 

juga membosankan. Selama ini pelajaran lebih sering 

menggunakan buku atau bahan ajar yang tersedia. Guru 

menjelaskan materi kadang dengan ceramah atau diskusi 

kelompok. kalau pun mau menggunakan LCD untuk menampilkan 

slide harus pinjam ke TU dulu karena tidak setiap kelas ada LCD 

nya. Ya kadang bisa memakai LCD kalau pas tidak ada kelas lain 

yang memakai kalau pas barengan ya siapa yang dulu pinjam gitu 

aja.”
48

 

 

Hal lain yang menjadi problematika penerapan model 

pembeajaran PAIKEM adalah terkait kreativitas guru dalam 

menyampaikan mata pelajaran PAI. Hal tersebut diungkapkan oleh Nike, 

salah satu guru di SMAN 1 Jenangan : 

“Pembelajaran PAI selama ini sudah berlangsung cukup 

baik. Kita sebagai guru sebenarnya sudah mencoba berbagai 

metode dan teknik dalam mengajar agar PAI yang terkesan 

pelajaran yang sulit dan membosankan bisa menjadi pelajaran 

yang cukup diminati anak-anak. Kita juga selalu memberikan 

motivasi kepada siswa untuk rajin belajar baik di sekolah maupun 

di rumah. Tetapi terkadang kreativitas guru dalam mengajar belum 

maksimal hal ini karena kondisi siswa di kelas yang beragam 

sehingga apa yang kita rencanakan terkadang tidak direspon oleh 

siswa dengan baik. Misalnya, kita sudah menganjurkan siswa 

untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan 

selanjutnya tetapi pada kenyataanya banyak siswa yang tidak 

mempelajarinya karena lupa atau tidak mau. Guru juga 

memerlukan diklat pelatihan untuk meningkatkan kreativitasnya 

sehingga dapat semakin meningkatkan hasil belajar.”
49

 

 

Hal senada juga diungkapkan Tohir, salah satu guru PAI SMAN 1 

Jenangan menyampaikan bahwa : 
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“Dalam proses pembelajaran PAIKEM memang 

kreatifitas kita sebagai guru belum maksimal. Terkadang metode 

yang kita gunakan waupun sudah variatif tetapi terkadang ya 

begitu-begitu saja. Terkadang juga bingung ini anak-anak mau 

dibikin gimana ya agar mereka bisa semangat dan antusias dalam 

pelajaran. Apalagi dalam materi yang banyak hafalannya, itu 

tantangan sekali karena anak-anak pasti sudah seperti mengeluh 

duluan.”
50

 

 

3. Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran PAIKEM 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan 

tahun ajaran 2018-2019 

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam 

belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah 

satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya 

lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara 

memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar 

selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan 

memberikan komentar dan catatan. Catatan guru berkaitan dengan 

pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pengembangan diri peserta didik 

daripada hanya sekedar angka. 

Tohir mengungkapkan bahwa : 

“Selama pelajaran Pendidikan agama Islam menggunakan 

model pembelajaran PAIKEM, anak-anak nampak lebih antusias, 

mereka memberikan feedback atas umpan balik yang diberikan 

oleh guru. PAIKEM menuntut siswa aktif dalam pembelajaran, 

guru terus membangun komunikasi dalam pembelajaran, baik 

antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Hal ini 

membuat suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan, siswa 
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dipacu untuk terus berinovasi dan kreatif misalnya dalam 

pelaksanaan tugas praktek maupun dalam mereview suatu 

peristiwa.”
51

 

 

Tujuan akhir dari berbagai inovasi dalam proses pembelajaran 

adalah untuk meningkatakan hasil belajar siswa. Walaupun untuk 

mengarah output akhir masih banyak hal yang dapat kita berikan kepada 

anak didik seperti lingkungan belajar yang menyenangkan, proses 

pembelajaran yang berkesan, dan pengalaman belajar yang akan menjadi 

nilai-nilai yang akan selalu mereka jadikan pegangan. 

Jeri Herdiansyah mengatakan : 

“Dulu saya tidak menyukai pelajaran Pendidikan Agama 

Islam karena banyak hafalan jadi suka pusing. Gurunya juga 

hanya membacakan materi sehingga bawaannya bosan dan jenuh 

aja suka ngantuk sich kalau sudah begitu. Tetapi sekarang saya 

mulai menyukai Pendidikan Agama Islam, gurunya enak, 

menyenangkan, sabar, dan dekat dengan anak-anak. Tugasnya 

juga bermacam-macam tidak hanya disuruh mengerjakan latihan 

aja.”
52

 

 

Pada dasarnya belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

rumit karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru, tetapi 

melibatkan berbagai kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, 

bila menginginkan hasil belajar yang lebih baik. Belajar pada intinya 

tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar 

terjadi proses belajar yang efektif agar dapat mencapai hasil yang sesuai 

tujuan. 

Hal senada juga diungkapkan Triana Wulan, 
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“Saya selalu mendapatkan nilai yang kurang bagus dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, karena saya dulu 

memang sudah ogah-ogahan untuk belajar bawaannya udah 

membosankan, tapi sekarang alhamdulillah hasil belajar saya 

membaik daripada sebelumnya. Sekarang saya menyukainya, 

belajar pun menjadi bersemangat, suasana di kelas juga 

menyenangkan, di akhir pelajaran guru selalu memberikan 

motivasi agar rajin belajar dan bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu. Kalau dulu hafalan itu terasa berat, sekarang tidak 

karena sedikit-sedikit dan dilakukan bersama-sama.
53
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BAB V 

ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM  

DI SMAN 1 JENANGAN TAHUN AJARAN 2018-2019 

 

C. Analisis Implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 

2018-2019. 

Implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan sudah berlangsung dengan 

baik. PAIKEM dikembangkan berdasarkan beberapa perubahan atau 

peralihan yaitu: 

f. Peralihan dari belajar perorangan ke belajar bersama. 

SMAN 1 Jenangan sudah menerapkan model belajar dengan 

metode diskusi dan belajar kelompok di mana setiap siswa dapat belajar 

bersama-sama memahami materi sehingga jika terdapat materi yang sulit 

dapat menjadi lebih mudah. 

g. Peralihan dari cara belajar dengan cara menghafal ke belajar untuk 

memahami. 

Walaupun pada proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMAN 1 Jenangan masih terdapat metode menghafal tetapi sudah 

dikemas sedemikian rupa sehingga siswa tidak merasa terbebani dan 

siswa dapat merasakan bahwa pelajarannya tetap menyenangkan. 
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h. Peralihan dari teori pemindahan pengetahuan ke bentuk interaktif, 

keterampilan proses dan pemecahan masalah. 

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Jenangan tidak hanya bersifat memberikan pemahaman tetapi ada metode 

diskusi di mana siswa bisa belajar memecahkan masalah dan guru terus 

membina komunikasi yang baik antara guru dengan siswa atau pun siswa 

dengan siswa. 

i. Peralihan paradigma dari guru mengajar ke siswa belajar. 

Dulu, belajar yang bersifat guru sebagai satu-satunya sumber 

belajar, sekarang sudah beralih siswa dapat saling bertukar informasi 

ketika belajar kelompok.  

j. Beralihnya bentuk evaluasi tradisional ke bentuk authentic assessment 

seperti portofolio, laporan siswa atau penampilan siswa.
54

 

Penilaian siswa tidak hanya berdasarkan penugasan yang bersifat 

kognitif, tetapi juga keaktifan mereka di kelas atau ketika mereka 

mereview video atau menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. 

Begitulah proses penerapan model pembelajaran PAIKEM pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan dilaksanakan 

dengan berbagai cara, seperti : diskusi, siswa diberikan kesempatan 

menyampaikan pendapat, tugas kelompok, komunikasi yang interaktif antara 

guru dan siswa atau pun siswa dan siswa, pemberian motivasi, menggunakan 

media beragam misalnya : video dan hafalan yang menyenangkan. 

                                                           
54

Muhammad Jauhar, Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai ke 

KonstruktivistikContextual Teaching & Learning (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), 150. 
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Proses pembelajaran juga menunjukkan bahwa guru sebagai 

fasilitator. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dikusi yang dilakukan oleh siswa 

terhadap materi yang diajarkan. Siswa juga berperan aktif dalam proses 

pembelajaran nampak bahwa mereka menyampaikan pendapat mereka 

terhadap suatu topik tertentu. Proses pembelajaran berlangsung secara 

menyenangkan hal ini nampak dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan 

dengan berbagai strategi dan antusiasme siswa. 

 

D. Analisis Problematika yang dihadapi guru ketika penerapan model 

pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018-2019 

Pelaksanaan model pembelajaran PAIKEM DI SMAN 1 Jenangan 

sudah berlangsung cukup baik. Walaupun begitu masih terdapat beberapa hal 

yang menyebabkan pelaksanaannya berjalan kurang maksimal. 

Media pembelajaran merupakan bagian integral dalam sistem 

pembelajaran. Banyak macam media pembelajaran dapat digunakan. 

Penggunaan media pembelajaran harus didasarkan pada pemilihan yang 

tepat, sehingga dapat memperbesar arti dan fungsi dalam menunjang 

efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran.  

Penggunaan media yang beragam tentu tidak lepas dari penggunaan 

komputer dan LCD. SMAN 1 Jenangan pun terus mendorong peningkatan 

proses belajar mengajar, walaupun masih dengan jumlah yang terbatas 

sehingga terkadang bisa berbenturan waktunya dengan kelas lain. Hal 
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tersebut tidak menyurutkan semangat guru untuk menghadirkan proses 

pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan salah satunya dengan video 

melalui HP. 

Selain faktor media, motivasi siswa tentunya menjadi kendala bagi 

setiap guru dalam semua proses pembelajaran. Tak terkecuali di SMAN 1 

Jenangan, masih tampak beberapa siswa yang kurang memperhatikan 

gurunya, tidak mengikuti pelajaran dengan antusias, dan kemauan belajar 

mereka yang kurang maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor. 

Motivasi siswa juga erat kaitannya dengan kreatifitas guru. Kreatifitas 

guru sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, tidak monoton, dan bisa menggugah minat belajar siswa. 

Kreatifitas guru yang belum maksimal di SMAN 1 Jenangan merupakan hal 

yang bisa dialami oleh lembaga manapun. Hal tersebut memang 

membutuhkan inovasi tiada henti baik dari pihak sekolah untuk terus 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru maupun dari guru sendiri 

untuk lebih memahami karakter siswa sehingga bisa menemukan sisi 

kekuatan dan kelemahan mereka guna menentukan perencanaan pembelajaran 

yang lebih baik. 
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E. Analisis Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Jenangan tahun ajaran 2018-2019 

Pendekatan pembelajaran PAIKEM dapat membawa angin perubahan 

dalam pembelajaran, yaitu: 

1. Guru dan peserta didik sama-sama aktif dan terjadi interaksi timbal 

balik antara keduanya. Guru dalam pembelajaran tidak hanya berperan 

sebagai pengajar dan pendidik juga berperan sebagai fasilitator. 

2. Guru dan peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dalam 

pembelajaran. Guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam hal : 

teknik pengajaran, penggunaan multi metode, pemakaian media, dan 

guru dapat berperan sebagai mediator bagi peserta didik. 

3. Peserta didik merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran, tidak 

merasa tertekan sehingga proses berpikir anak akan berjalan normal. 

4. Munculnya pembahasan dalam pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran mata pelajaran Agama Islam di SMAN 1 Jenangan 

dengan model pembelajaran PAIKEM pun menimbulkan banyak respon 

posistif siswa terhadap proses belajarnya. Banyak perubahan yang cukup 

signifikan dalam diri siswa. Siswa tampak antusias dalam belajar, siswa 

menjadi aktif, kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran, pembelajaran 

menjadi menyenangkan, terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa 

ataupun siswa dengan siswa, meningkatkan motivasi siswa yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Motivasi siswa dapat meningkat salah satunya karena didukung oleh 

pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa di mana guru mendorong siswa 

untuk aktif mencari, menemukan, dan memecahkan masalahnya tidak hanya 

menyuapi materi saja. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

F. Kesimpulan 

Dari analisis data tentang model pembelajaran PAIKEM pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018-2019 

sudah diterapkan dengan baik. Model pembelajaran ini dilaksanakan 

dengan berbagai cara, seperti : diskusi, siswa diberikan kesempatan 

menyampaikan pendapat, tugas kelompok, komunikasi yang interaktif 

antara guru dan siswa atau pun siswa dan siswa, pemberian motivasi, 

menggunakan media beragam misalnya : video, dan hafalan yang 

menyenangkan. 

2. Problematika yang dihadapi guru ketika penerapan model pembelajaran 

PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 

Jenangan tahun ajaran 2018-2019 meliputi belum tersedianya media 

pembelajaran yang mencukupi, kreatifitas guru yang belum maksimal, 

dan kurangnya motivasi siswa. 

3. Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran PAIKEM pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Jenangan tahun 

ajaran 2018-2019 adalah siswa tampak antusias dalam belajar, siswa 

menjadi aktif, kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran, pembelajaran 
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menjadi menyenangkan, terjalin komunikasi yang baik antara guru dan 

siswa ataupun siswa dengan siswa, meningkatkan motivasi siswa, yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

G. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang model pembelajaran 

PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka penulis 

memberikan beberapa saran kepada : 

1. Pendidik 

Untuk menerapkan model pembelajaran PAIKEM dengan 

maksimal sehingga terwujud pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siwa serta memberikan proses belajar yang berkesan kepada 

siswa. 

2. Kepala Sekolah 

Untuk terus menghimbau para guru menerapkan model 

pembelajaran PAIKEM dengan maksimal dan mendukung baik dari 

moril maupun materiil seperti terwujudnya sarana dan prasarana yang 

mendukung model pembelajaran PAIKEM serta mengadakan pelatihan/ 

workshop untuk terus meningkatkan kemampuan guru terkait model 

pembelajaran PAIKEM sehingga model pembelajaran dapat membawa 

perubahan yang baik sehingga dapat tercapainya prestasi belajar yang 

maksimal dan pengalaman belajar yang akan selalu dikenang oleh siswa. 
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3. Peneliti yang akan datang 

Untuk menjadikan model pembelajaran PAIKEM sebagai bahan 

rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang 

beragam model pembelajaran di sekolah.  
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