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A B S T R A K  

 

M. Arif, 2019. Penerapan Pembelajaran Humanis Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung 

Kabupaten Jember. 
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Pendidikan yang menjadi acuan pemerintah untuk program wajib belajar 

adalah sebagai wahana untuk para peserta didik dalam mengembangkan potensi 

yang dimilikinya melalui proses pembelajaran. Yang dilakukan pendidik untuk 

menggali dan menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para peserta 

didik, dengan cara menerapkan pendekatan dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam. Seperti yang dilakukan oleh guru PAI di lokasi penelitian, guru PAI 

menerapkan pendekatan dalam menggali potensi para peserta didik dan 

mengaktifkan para siswa dalam kelas. Pendekatan yang dimaksud adalah 

pendekatan teori humanisme sebuah konsep yang memanusiakan manusia, serta 

upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hablum 

minallah dan hablum minannas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan fokus penelitian sebagai 

berikut: 1) Bagaimana pendidik humanis pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 2) 

Bagaimana metode humanis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 3) Bagaimana 

evaluasi humanis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan 

pembelajaran humanis dalam aspek pendidik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 

2) Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran humanis dalam aspek metode 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 3) Untuk mendeskripsikan penerapan 

pembelajaran humanis dalam aspek evaluasi pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 2) Lokasi penelitian. 3) 

Kehadiran peneliti. 4) Subyek penelitian melalui teknik purposive sampling. 5) 

Sumber data. 6) Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 7) Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif melalui tiga 

langkah: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

8) Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 9) 

Tahapan-tahapan penelitian. 
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Dari penelitian ini memperoleh kesimpulan, bahwa Penerapan 

Pembelajaran Humanis Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. Sudah berjalan dengan 

baik, meliputi aspek pendidik, aspek metode dan aspek Evaluasi. Pada aspek 

pendidik, guru mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam diantaranya peran guru sebagai fasilitator, mediator, 

motivator, konselor dan evaluator sehingga bisa menjadikan pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif. Aspek metode yang digunakan pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah Active Learning Method atau diskusi, pembelajaran yang 

menyuguhkan keaktifan dalam belajar yang akan memberikan nuansa aktif dan 

kreasi dari setiap peserta didik. Sedangkan aspek evaluasi yang digunakan adalah 

penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memiliki indikator dan 

landasan dalam penilaian masing. Nilai sikap indikatornya sikap spiritual, sosial. 

Nilai pengetahuan indikatornya tes, penugasan dan ulangan sedangkan nilai 

keterampilan indikator penentu keberhasilan seperti praktek, produk, proyek dan 

portofolio. 
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ABSTRACT 

 

M. ARIF, 2019. The Application of Humanism Theory in Islamic Religious 

Education Learning in Public Middle School 1 Balung Jember. 

 

Keywords : Learning Humanism, Islamic Religious Education 

 

 

Education as a reference for the government for compulsory education 

programs is a vehicle for students to develop their potential through the learning 

process. Educators do to explore and grow the potential possessed by the students, 

by applying approaches in the learning of Islamic religious education. Like the 

PAI teacher did at the study site, the teacher applied an approach in exploring the 

potential of students and activating students in the class. The approach referred to 

is the humanism theory approach, a concept that humanizes human beings, as well 

as efforts to humanize the sciences while still taking into account the 

responsibilities of hablum minallah and hablum minannas. 

Based on the description above, then the focus of the study is determined 

as follows: 1) How the application of the theory of humanism in the aspects of 

educators in the learning of Islamic Education in State Junior High School 1 

Balung, Jember. 2) How is the application of the theory of humanism in the 

method aspects of learning Islamic Religious Education in State Junior High 

School 1 Balung, Jember. 3) How is the application of the theory of humanism in 

the evaluation aspects of the learning of Islamic Education in State Junior High 

School 1 Balung, Jember. 

The purpose of this study are: 1) To describe the application of the theory 

of humanism in the aspects of educators in the learning of Islamic Religious 

Education in State Public Schools 1 Balung, Jember. 2) To describe the 

application of the theory of humanism in the aspect of methods in the learning of 

Islamic Religious Education in State Junior High School 1 Balung, Jember. 3) To 

describe the application of the theory of humanism in the evaluation aspects of the 

learning of Islamic Religious Education in State Junior High School 1 Balung, 

Jember. 

The methods used in this study are: 1) The research approach uses a 

descriptive qualitative approach. 2) Research location. 3) The presence of 

researchers. 4) Research subjects through purposive sampling techniques. 5) Data 

sources. 6) Data collection techniques are interviews, observation, and 

documentation. 7) Data analysis uses descriptive qualitative through three steps: 

data reduction, data presentation, drawing conclusions and data verification. 8) 

The validity of the data uses source triangulation and technique triangulation. 9) 

Stages of research. 

From this study, it was concluded that the Application of Theory of 

Humanism in the Learning of Islamic Education in State Junior High School 1 

Balung, Jember. It has been going well, covering aspects of educators, aspects of 

methods and aspects of evaluation. In the aspect of educators, teachers have an 

important role in the implementation of Islamic Religious Education learning 
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including the role of teachers as facilitators, mediators, motivators, counselors and 

evaluators so that it can make learning innovative and creative. Aspects of the 

method used in learning Islamic Religious Education is the Active Learning 

Method or discussion, learning that presents activeness in learning that will 

provide an active feel and creation of each student. While the evaluation aspect 

used is the assessment of attitudes, knowledge and skills that have indicators and 

foundation in their respective assessments. The value of the attitude indicator is 

spiritual, social attitude. The value of knowledge of indicators is tests, 

assignments and tests while the value of skills indicators determines success such 

as practice, products, projects and portfolios. 
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 ملخص

 

 

رفعمحمد   1التعليم في المدارس المتوسطة العامة  .تطبيق نظرية اإلنسانية في التعليم الديني اإلسالمي .

 .بالونج ، جامبر ريجنسي في العام الدراسي 

 

تعلم ، التربية الدينية اإلسالميةنظرية اإلنسانية ، ال :الكلمات المفتاحية  

 

 .التعليم كمرجع للحكومة لبرامج التعليم اإللزامي هو وسيلة للطالب لتطوير إمكاناتهم من خالل عملية التعلم

يقوم اختصاصيو التوعية باستكشاف وتنمية اإلمكانات التي يمتلكها الطالب ، من خالل تطبيق األساليب في 

الميةتعلم التربية الدينية اإلس منهًجا في استكشاف  في موقع الدراسة ، طبق مدرس  كما فعل مدرس  .

النهج المشار إليه هو منهج نظرية اإلنسانية ، وهو مفهوم  .إمكانات الطالب وتنشيط الطالب في الفصل

مع يضفي طابًعا إنسانيًا على البشر ، باإلضافة إلى الجهود المبذولة إلضفاء الطابع اإلنساني على العلوم 

 .مراعاة مسؤوليات هبلوم من هللا وحبل المنع

 

كيفية تطبيق نظرية اإلنسانية في  (1 :بناًء على الوصف أعاله ، يتم تحديد تركيز الدراسة على النحو التالي

بالونج ، جامبر ريجنسي في العام  جوانب المعلمين في تعليم التربية اإلسالمية في الدولة الثانوية اإلعدادية 

كيف يتم تطبيق نظرية اإلنسانية في جوانب طريقة تعلم التربية الدينية اإلسالمية في المدرسة  (2 . الدراسي

كيف يتم تطبيق نظرية اإلنسانية في  (3 .بالونج ، جامبر ريجنسي في العام الدراسي  1الثانوية اإلعدادية 

ومية األولى بالونج ، جامبر ريجنسي في الجوانب التقييمية لتعلم التربية اإلسالمية بالمدرسة اإلعدادية الحك

 .العام الدراسي 

 

وصف تطبيق نظرية اإلنسانية في جوانب المعلمين في تعلم التربية الدينية  (1 :الغرض من هذه الدراسة هو

وصف تطبيق  (2 .بالونج ، جامبر ريجنسي في العام الدراسي  1اإلسالمية في المدارس الحكومية العامة 

اإلنسانية في جانب األساليب في تعلم التربية الدينية اإلسالمية في المدرسة الثانوية الحكومية نظرية النزعة 

لوصف تطبيق نظرية اإلنسانية في الجانب التقييمي  (3 .األولى بالونج ، جامبر ريجنسي في العام الدراسي 

الونج ، جامبر ريجنسي في العام لتعلم التربية الدينية اإلسالمية في المدرسة الثانوية الحكومية األولى ب
 .الدراسي 

 .موقع البحث (2 .يستخدم المنهج البحثي منهًجا وصفيًا نوعيًا (1 :األساليب المستخدمة في هذه الدراسة هي

تقنيات  (6 .مصادر البيانات (5 .مواضيع البحث من خالل تقنيات أخذ العينات الهادفة (4.وجود الباحثين (3

قابالت والمراقبة والوثائقجمع البيانات هي الم يستخدم تحليل البيانات النوعية الوصفية من خالل ثالث  (7 .

صحة البيانات  (8 .الحد من البيانات وعرض البيانات ورسم االستنتاج والتحقق من البيانات :خطوات

 .مراحل البحث (9 .يستخدم تثليث المصدر وتثليث التقنية

 

ق نظرية اإلنسانية في تعلم التربية الدينية اإلسالمية في المدرسة من هذه الدراسة ، خلص إلى أن تطبي

تسير األمور على ما يرام ، حيث  .الثانوية الحكومية األولى بالونج ، جامبر ريجنسي في العام الدراسي 

ي في جانب المعلمين ، يلعب المعلمون دوًرا مهًما ف .تغطي جوانب المعلمين وجوانب أساليب التقييم وجوانبه

تنفيذ التعليم الديني اإلسالمي بما في ذلك دور المعلمين كميسرين ووسطاء ومحرضين ومستشارين ومقيّمين 

جوانب الطريقة المستخدمة في تعلم التربية الدينية اإلسالمية هي  .حتى يمكن أن يجعلوا التعلم مبتكراً وإبداعاً 

اط في التعلم الذي سيوفر شعور نشط وخلق لكل طريقة التعلم النشط أو النقاش ، والتعلم الذي يقدم النش

في حين أن جانب التقييم المستخدم هو تقييم المواقف والمعارف والمهارات التي لها مؤشرات وأساس  .طالب

قيمة معرفة المؤشرات هي  .قيمة مؤشر الموقف هي الروحية ، والموقف االجتماعي .في تقييماتها

بينما تحدد قيمة مؤشرات المهارات النجاح مثل الممارسة والمنتج  االختبارات والواجبات واالختبارات

 .والمشروع والحافظة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian  

Teori humanisme tercipta sebagai suatu spektrum pemikiran 

modern. Teori humanisme telah memberikan hal-hal positif bagi semangat 

kemanusiaan. Dalam perkembangannya, teori humanisme juga 

berimplikasi negatif bagi pengembangan bidang filsafat dan keagamaan. 

Keyakinan yang berkembang bahwa hal-hal religius menjadi faktor yang 

menghambat manusia dari perkembangan dan membawanya kepada 

konflik. Kaum humanisme telah mengklaim bahwa pengingkaran 

kepercayaan religius akan membuat manusia bahagia. Namun, 

pengalaman sejarah justru membuktikan sebaliknya.
1
 

Pada dasarnya, pendidikan humanisme menggambarkan 

pendidikan secara inheren mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip 

humanisme dalam pengembangan dan prosesnya. Pendidikan humanisme 

berarti pendidikan yang bercorak kemanusiaan. Sebuah sistem klasik yang 

bersifat global, akan tetapi beberapa prinsip dasarnya diadopsi oleh para 

pakar pendidikan dan dijadikan sebagai sistem pendekatan dalam proses 

belajar mengajar. 

oleh karena itu, pendidikan humanisme lebih menekankan 

pengembangan martabat manusia yang mempunyai kebebasan dalam 

memilih. Adanya unsur rasa dan unsur cipta, yang harus diperhatikan dan 

                                                 
1
Jumarudin dkk, Pengembangan Model Pembelajaran Humanis Religius Dalam Pendidikan 

Karakter di Sekolah Dasar, (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, 

Nomor 2, 2014), hal 115 
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perlu dikembangkan dalam proses belajar mengajar, karena kedua unsur 

tersebut terjadi secara simultan yakni, ketika siswa berpikir pada saat itu 

juga merasa. Selama dalam proses belajar mengajar, seorang guru lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator atau pembimbing dari pada pemberi 

ilmu pengetahuan kepada anak didik.
2
 

Seorang pendidik yang humanisme sebaiknya tidak menciptakan 

jarak sosial dengan siswanya, melainkan menjadi “siswa senior” yang 

selalu siap menjadi narasumber (resource person), konsultan dan sebagai 

juru bicara. Dan pendidikan humanisme diharapkan untuk dapat 

membantu siswa agar mencapai perwujudan dirinya. Sehingga tujuan 

humanisme dapat tercapai, yaitu tercapainya derajat manusia yang mampu 

mengaktualisasikan dirinya di tengah kehidupan masyarakat sesuai potensi 

yang di milikinya. 

Begitu juga dengan kurikulum atau materi pembelajarannya yang 

urgensinya, pengembangan kurikulum yang lebih humanis. Suatu desain 

kurikulum yang menyediakan pengalaman berharga dalam memperlancar 

perkembangan pribadi dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, 

integritas, otonomi kepribadian, serta sikap yang sehat atau positif 

terhadap diri sendiri, orang lain, maupun saat belajar. Pengembangan 

kurikulum yang bersifat tertulis kearah kurikulum yang humanis ini, 

                                                 
2
Haryu Islamuddin, Psikologi Pendidikan, (Jember: Pustaka Pelajar, 2012), hal 132 
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menuntut hubungan emosional yang baik antara pendidik dengan peserta 

didik.
3
 

Sesuai dengan penjelasan di atas maka lebih spesifik terkait dengan 

pendidikan humanisme merupakan sebuah konsep menempatkan manusia 

sebagai manusia, serta upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap 

memperhatikan tanggung jawab hablum minallah dan hablum 

minannas.Yang jika konsep ini diimplementasikan dalam praktek dunia 

pendidikan Islam akan berfokus pada akal sehat (common sense), 

individualisme (menuju kemandirian), tanggung jawab (responsible), 

pengetahuan yang tinggi, menghargai orang lain (pluralisme), 

kontektualisme (hubungan kalimat), lebih mementingkan fungsi dari 

simbol, serta keseimbangan antara reward dan punishment.
4
 

Pendidikan humanisme dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam disekolah sangat penting untuk dilaksanakan. Sikap dan tindakan 

guru dalam pembelajaran sebagai pelaksana pendidikan di kelas adalah hal 

yang menjadi perhatian utama. Perilaku mengajar yang humanis dalam hal 

menitikberatkan pada masalah-masalah kepentingan manusia, nilai-nilai 

dan martabat manusia sehingga pembelajaran humanisme religius perilaku 

mengajar yang memanusiakan peserta didik dengan menghargai martabat 

dan memperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 

                                                 
3
Haryanto Al-fandi, Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), hal 224 
4
Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Humanisme Religius 

Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Jogyakarta: Gamma Media, 2002), hal 193  
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Pembelajaran yang humanisme dalam proses belajar mengajar di 

kelas yang memuat nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk mencapai 

keberhasilan yang benar-benar dijadikan landasan dalam pembentukan 

moral anak bangsa.  

Dengan demikian pendidikan humanisme bermaksud membentuk 

insan yang memiliki komitmen humaniter sejati yaitu insan yang memiliki 

kesadaran, kebebasan dan tanggung jawab sebagai insan yang individual. 

Namun tidak terangkat dan kebenaran faktualnya bahwa dirinya hidup di 

tengah masyarakat. Dengan demikian, ia memiliki tanggung jawab moral 

kepada lingkungannya berupa keterpanggilannya untuk mengabdikan 

dirinya demi kemaslahatan masyarakat. 

Proses pembelajaran yang bersifat humanis mengedapankan suatu 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi 

antara pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang berlangsung dalam lingkungan tertentu yang disebut interaksi 

pendidikan.
5
 

Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik 

penting yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Belajar 

mempunyai keuntungan, baik bagi individu, maupun bagi masyarakat. 

Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan 

                                                 
5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Landasan Psikologi 

ProsesPendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal 7 
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memberikan konstribusi terhadap pengembangan kualitas hidupnya. 

Sedangkan bagi masyarakat belajar mempunyai peran yang penting dalam 

mentransmisikan budaya dan pengetahuan dari generasi kegenerasi.
6
 

Sebagai salah satu aktivitas kehidupan manusia, pendidikan juga 

bermuara pada pencapai tujuan tertentu yang diyakini sebagai sesuatu 

yang paling ideal, dalam rangka mencapai suatu yang ideal tersebut 

dilakukan usaha secara bertahap dan sistematis. Persepsi umum tujuan 

pendidikan adalah kematangan yang meliputi kematangan lahir dan batin, 

jasmani dan rohani,untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Seperangkat kegiatan tersebut 

dapat berupa latihan, pembiasaan dalam institusi keluarga, lembaga 

pendidikan dan juga dalam masyarakat.
7
 

Undang-Undang RI Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada bab II tentang dasar, fungsi dan tujuan 

Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia 

yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta bertanggung jawab, masyarakat dan 

kebangsaan.
8
 

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas RI tersebut, maka salah 

satu ciri manusia yang berkualitas adalah mareka yang memiliki 

                                                 
6
Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media,2010), hal 11-12  
7
Baharudin & Moh. Makin, Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi Praktis dalam 

Dunia Pendidikan, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal 170 
8
Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Permata, 

2006), hal 68 
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paradigma keimanan dan ketakwaan, memiliki akhlak mulia, sikap kreatif, 

profesional, dan inovatif, sera bertanggung jawab dalam segala hal. 

Pendidikan agama Islam mencakup pengajaran umum dan 

pengajaran agama. Dalam pendidikan Islam ada bidang studi agama Islam. 

Pengajaran Islam mencakup pembinaan keterampilan, kognitif, dan 

afektif. Dalam proses pembelajaran bagian afektif inilah yang amat rumit, 

meyangkut pembinaan rasa iman, rasa beragama pada umumnya.
9
 

Pendidikan umum dan pendidikan agama merupakan dua hal yang harus 

dikuasai oleh setiap manusia agar mampu menghadapi berbagai tantangan 

di era globalisasi.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan hendaknya mampu 

melaksanakan proses pembelajaran yang humanisme religius dengan 

mengaplikasikan metode pembelajaran yang humanis yang mampu 

memberikan kesadaran peserta didik untuk mau dan mampu belajar untuk 

menguasai materi learning to know. Materi pembelajaran hendaknya dapat 

memberikan suatu pelajaran alternatif kepada peserta didik belajar untuk 

menerapkan learning to do dan mampu memberikan motivasi untuk hidup 

dalam era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan belajar 

untuk menjadi learning to be. Pembelajaran tidak cukup hanya diberi 

dalam bentuk keterampilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga keterampilan 

                                                 
9
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

hal 135 
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untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, tidak ada perbedaan diantaranya 

belajar untuk dapat hidup bersama learning to live together.
10

 

Keempat pilar pembelajaran di atas harus dikembangkan baik 

dalam proses pendidikan umum maupun pendidikan agama Islam. Jika 

hambatan dalam proses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dapat 

dipecahkan atau terselesaikan dengan baik, maka pendidikan akan mampu 

mewujudkan tujuannya yaitu terciptanya sumber manusia yang berkualitas 

yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan iman dan 

takwa (imtaq). 

Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke 

dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan afektif, kognitif dan 

psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang 

sekolah dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan 

kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills, 

kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk 

setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. 

Apabila penyelenggaraan pendidikan agama Islam mampu 

mencapai tujuan tersebut, maka terwujudlah bentuk insan kamil dengan 

pola takwa.
11

 Tujuan akhir dari pendidikan Islam dapat dipahami firman 

Allah SWT. Dalam QS Al-Imran: 102. 

                         

                                                 
10

Ahmad Royani, Paradigma Pendidikan Humanis (Menuju Model Pendidikan Membebaskan), 

(Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal 83 
11

Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 30 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.
12

 

 

Adapun tujuan sementara dari pendidikan agama Islam adalah 

tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman 

tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal.
13

 

Secara ideal betapa beratnya beban yang harus diemban dalam 

penyelenggaraan pendidikan Islam harus mampu mencapai tujuan tersebut 

di atas, yang intinya pendidikan Islam harus mampu memberikan bekal 

kepada peserta didik untuk melaksanakan tugasnya di muka bumi sebagai 

kholifah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. 

Pengusaan metodologi pembelajaran merupakan hal yang paling 

penting bagi seorang guru, karena metodologi yang baik akan mampu 

mewujudkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pendidikan Islam 

tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. 

Namun pembelajaran Pendidikan Agama Islam mengarahkan peserta didik 

agar memiliki kualitas iman, takwa dan akhlak mulia. Oleh sebab itu 

dalam pembelajaran seorang guru hendaknya tidak hanya membangun 

aspek kognitif peserta didik namun aspek afektif dan psikomotor peserta 

didik harus dikembangkan.
14

 

Pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pada saat ini 

umumnya masih sebatas proses penyampaian materi tentang agama Islam. 

                                                 
12

Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005), hal 

64 
13

Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, hal 31 
14

Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta, 

Kencana, 2006), hal 80 
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Hal ini dapat dilihat dari metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dan dapat dilihat dari aspek yang disentuh hanyalah dari segi 

kognitif peserta didik saja. Metode pembelajaran selama ini banyak 

mengandalkan pada metode ceramah yang hanya bermodalkan papan tulis 

dan hanya menurut keaktifan guru. 

SMP Negeri 1 Balung adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

sampai saat ini terus berusaha melakukan peningkatan mutu pendidikan 

agar peserta didiknya menjadi lebih baik. Salah satu pendekatan teori 

belajarnya adalah teori humanisme. Penerapan teori humanisme adalah 

pendidikan yang mengupayakan kepada penyadaran peserta didik akan 

potensi atau fitrah yang dimilikinya, serta membantu membangkitkan dan 

membimbing potensi tersebut agar terbentuk dan dapat dioptimalkan 

secara baik oleh peserta didik agar peserta didik mampu dapat mengenali 

siapa dirinya, lingkungannya dan Tuhannya, sehingga ia menjadi pribadi 

yang cerdas secara akal, cerdas secara emosi, dan cerdas secara spiritual. 

Dengan demikian peserta didik akan tumbuh menjadi seseorang yang 

mencintai sesama manusia, mencintai alam dan akan menambah 

ketakwaan dan keimanannya kepada Allah SWT.  

Dengan demikian, yang cukup menarik di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Balung terkait dengan uraian penjelasan di atas adalah 

usaha-usaha tentang bagaimana mengatur pembelajaran pendidikan agama 

Islam dengan menerapkan teori humanisme. Dengan menerapkan berbagai 
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strategi baik dari aspek guru, aspek metode dan aspek materi pada 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitiantesis yang berjudul “PENERAPAN PEMBELAJARAN 

HUMANIS PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 

BALUNG KABUPATEN JEMBER”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan di atas, 

maka fokus penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Pendidik Humanis Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung 

Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana Metode Humanis Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten 

Jember? 

3. Bagaimana Evaluasi Humanis Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung 

Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan yang ingin dicapai 

penulis adalah:  
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a. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran humanis dalam 

aspek pendidik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 

b. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran humanis dalam 

aspek metode pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 BalungKabupaten Jember. 

c. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran humanis dalam 

aspek evaluasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik teoritis maupun 

praktis bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dan 

inspirasi baru bagi pendidikan formal mengenai penerapan pembelajaran 

humanis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung, dapat 

dijadikan acuan dalam penerapan pembelajaran humanis pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

a. Bagi para guru, diharapkan mampu memberi pemahaman tentang 

pandangan pembelajaran humanis terhadap proses belajar dan 

aplikasinya dalam kegiatan pembelajaran. 
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b. Bagi para siswa, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran 

pentingnya nilai-nilai humanisme dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi IAIN PascaSarjana Jember, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi bagi mahasiswa yang akan mengembangkan wawasannya 

mengenai penerapan pembelajaran humanis pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam.  

E. Definisi Istilah 

Guna menghindari kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang 

dipakai dalam judul penelitian ini.
15

Maka istilah-istilah yang hendak peneliti 

jelaskan tergabung dalam judul penelitian “Penerapan Pembelajaran Humanis 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. Adapun hal-hal yang perlu diberikan 

definisi adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan pembelajaran humanis  

Teori humanis adalah sebuah konsep pembelajaran yang 

memanusiakan manusia, serta upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap 

memperhatikan tanggung jawab kepada manusia dan Tuhannya.
16

Memaknai 

kemanusiaan, harus selalu dirumuskan secara baru dalam setiap perjumpaan 

dengan kualitas dan konteks yang baru. Kemanusiaan perlu dilihat bukan 

sebagai esensi tetap atau situasi akhir. Makna kemanusiaan adalah poses 

                                                 
15

Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Pascasarjana, (Jember: IAIN 

Jember, 2016), hal 21  
16

Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik Humanisme Religius 

Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, hal 139 
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menjadi manusiawi dalam interaksi antar manusia dengan konteks dan 

tantangan yang terus berkembang. 

2. Pembelajaran pendidikan agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

anatar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
17

 

Kesimpulan dari istilah “Penerapan Pembelajaran Humanis Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam“ di atas adalah upaya atau cara yang 

dipakai dalam memberi pengarahan pada kegiatan pembelajaran sehingga 

mampu menjadikan ke jenjang yang lebih maju dan lebih baik dalam proses 

pembelajaran. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam enam bab yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

Bab satu menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. 

Bab dua menjelaskan tentang kajian pustaka yang berisi kajian 

terdahulu dan kajian teori. Pada kajian terdahulu berisi topik yang berkaitan 

dengan penelitian ini, serta perbedaan dan teori yang terkait dalam penelitian 

ini. 

                                                 
17

Abdul Majid et.al, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi 

Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal 130 
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Bab tiga menjelaskan metode penelitian yang meliputi: pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Pada bab inilah yang 

akan dijadikan acuan prosedur dalam melakukan penelitian ini. 

Bab empat menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian 

dan analisis data, sehingga akan dipaparkan data yang diperoleh di lapangan 

dan menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

Bab lima penyajian gagasan dan penafsiran peneliti berdasarkan 

keterkaitan antara kategori, posisi teori terhadap teori dan temuan sebelumnya 

dengan dasar data dan informasi yang diterima dilapangan, berikut juga 

implikasi dari temuan dilapangan. 

Bab enam menjelaskan kesimpulan dan saran-saran. Seluruh 

kesimpulan yang valid akan dicantumkan pada bab ini disertai saran-saran 

yang membangun ke arah yang lebih baik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan judul.“Dialog 

Pendidikan Islam Dengan Psikologi Humanistik Tentang Potensi 

Manusia”.
18

 Tesis ini menjelaskan bahwa model pendidikan yang 

ingin dikembangkan oleh pendidikan Islam dan psikologi humanistik 

adalah pendidikan yang mengoptimalkan potensi yang dimiliki yang 

masih potensial dalam diri manusia dan diarahkan kepada 

pendidikan yang mengutamakan kebebasan peserta didik dan 

dilaksanakan secara demokratis dan dialogis. Adapun persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan penelitian ini 

adalah mengkaji masalah teori humanisme. Sedangkan perbedaanya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati pada dialog 

pendidikan islam dengan psikologi humanistik tentang potensi 

manusia sedangkan dalam penelitian ini adalah penerapan teori 

humanisme pada pembelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Habibun dengan judul. “Teori Belajar 

Disiplin Mental Humanistik Ditinjau Dari Teori Belajar Islami”.
19

 

Dalam tesis ini dijelaskan bahwa konsep belajar dalam Islam bukan 

                                                 
18

Nurhayati, Dialog Pendidikan Islam Dengan Psikologi Humanistik Tentang Potensi Manusia, 

(Tesis: PPs UIN Jogyakarta, 2000). 
19

Habibun Titonga, Teori Belajar Disiplin Mental Humanistik Ditinjau Dari Teori Belajar Islami, 

(Tesis: PPs UIN Jogjakarta, 1993) 

15 
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hanya memenuhi kebutuhan dan perkembangan rasional semata, 

tetapi meliputi segenap kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun 

kebutuhan rohani secara seimbang dan tidak melihat unsur-unsur 

psikologinya secara dikotomis. Konsep seperti inilah akan 

melahirkan zikir dan fikir menjadi satu arah, yaitu menempatkan 

manusia sesuai dengan hakikat manusia yang sebenarnya, baik 

sebagai individu, sosial dan sebagai makhluk spiritual. Adapun 

persamaan penelitian yang dilakukan oleh Habibun dengan 

penelitian ini adalah mengkaji masalah teori humanisme. Sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Habibun pada 

teori belajar disiplin mental humanistik ditinjau dari teori belajar 

islami sedangkan dalam penelitian ini adalah penerapan teori 

humanisme pada pembelajaran pendidikan agama Islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan dengan judul. “Humanisme 

Sebagai Orientasi Pendidikan Masa Depan; Kajian Tujuan 

Pendidikan Islam Dan Tujuan Pendidikan Nasional”.
20

 Dalam tesis 

ini orientasi tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional 

adalah humanisme, karena keduanya mengandung nilai-nilai 

humanisme. Konsep pendidikan humanisme mengandung unsur-

unsur keadilan, perataan, dialogis dan kerakyatan yang dapat 

berimplikasi positif dan negatif. Prospek pendidikan humanis 

sebagai orientasi pendidikan masa depan yang diharapkan mampu 

                                                 
20

Ruslan, Humanisme Sebagai Orientasi Pendidikan Masa Depan; Kajian Tujuan Pendidikan 

Islam Dan Tujuan Pendidikan Nasional, (Tesis: PPs UIN Jogjakarta, 2003). 
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menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sanggup 

mencurahkan kehidupan bangsa. Sehingga indeks pembangunan 

manusia Indonesia dapat diakui internasional. Adapun persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Ruslan dengan penelitian ini adalah 

mengkaji masalah teori humanisme.Sedangkan perbedaanya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Ruslan pada humanisme sebagai 

orientasi pendidikan masa depan; kajian tujuan pendidikan islam dan 

tujuan pendidikan nasional sedangkan dalam penelitian ini adalah 

penerapan teori humanisme pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Jumarudin dkk, dengan judul “ 

Pengembangan Model Pembelajaran Humanis Religius Dalam 

Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar”. Menjelaskan bahwa model 

pembelajaran humanis religius dalam pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai keterpaduan antara aktivitas pengajaran dan 

pembelajaran dengan penanaman nilai-nilai karakter sebagai 

landasan pembentuk jati diri bangsa. Model pembelajaran humanis 

religius didasarkan pada seperangkat asumsi yang berisikan 

wawasan dan aktifitas berfikir dalam merencanakan pembelajaran 

dengan memadukan pengetahuan pengalaman, dan keterampilan 

sebagai area isi kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran 

humanis religius dapat mengintegrasikan penanaman nilai-nilai 
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dalam seluruh proses pendidikan. Sesuai dengan prinsip 

pembelajaran humanis religius.
21

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Saifullah & Tabrani. ZA, dengan judul 

“Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks 

Pendidikan Islam”. Menjelaskan bahwa realitas pendidikan 

humanisme dalam pendidikan Islam suatu corak pendidikan yang 

bertujuan mendewasakan manusia dengan cara mendidik yang 

berlandaskan nilai-nilai humanis, mempertahankan eksistensi, harkat 

dan martabat manusia. Dalam pandangan Islam, yaitu pendidikan 

yang mengupayakan kepada penyadaran peserta didik akan potensi / 

fitrah yang dimilikinya, serta membantu membangkitkan dan 

membimbing potensi tersebut agar terbentuk dan dapat dioptimalkan 

secara baik oleh peserta didik agar mampu dapat mengenali siapa 

dirinya, lingkungannya dan penciptany, sehingga ia menjadi pribadi 

yang cerdas secara akal, cerdas secara emosional dan cerdas secara 

spiritual.
22

 

B. Kajian Teori  

1. Konsep Pembelajaran Humanis 

a. Pengertian Pembelajaran Humanis 

Teori pendidikan yang cocok dalam penerapan pendidikan 

humanisme dalam pembahasan psikologi adalah teori belajar humanisme. 

Humanisme mempunyai dua pengertian menurut bahasa. Dalam Kamus 

                                                 
21

Jumarudin Dkk, Pengembangan Model Pembelajaran Humanis Religius Dalam Pendidikan 

Karakter di Sekolah Dasar, (Jurnal. Uny.ac.id) (volume 2, nomor 2, 2014). 
22

Saifullah & Tabrani. ZA, Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan 

Islam, (Jurnal. Uny.ac.id). 
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Besar Bahasa Indonesia kata humanisme pertama, diartikan aliran yang 

bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan 

pergaulan hidup yang lebih baik. Kedua, humanisme juga diartikan 

sebagai paham yang menganggap manusia sebagai objek studi 

terpenting.
23

Dimensi humanisme merupakan aspek yang melekat secara 

alamiah dan universal pada setiap individu. Dengan demikian, kajian 

mengenai manusia harus dilandasi oleh dimensi humanistik yang 

melingkupinya, termasuk dalam mengkaji aspek pendidikan. 

Pendidikan yang berhasil adalah ketepatan dalam memahami 

manusia yang memiliki al-tabiat al-Insaniyah (watak/bawaan dasar 

manusia).
24

 Manusia dalam konteks pendidikan terbagi atas dua. 

Pertama, manusia sebagai makhluk yang mempunyai keterbatasan, pasif, 

dan fatalis sehingga dalam proses pendidikan dapat diterapkan sistem 

doktrinal. Kedua, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki 

kebebasan yang mampu mengembangkan dirinya sendiri, berinovasi, dan 

beraktivitas sehingga dalam proses pendidikan cukup melakukan 

transformasi pengetahuan tanpa menggunakan pemaksaan dan otoritas.
25

 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diperhatikan dimensi 

kemanusiaan dalam pembelajaran untk meningkatkan kemampuan 

peserta didik. Dimensi dasar humanisme antara lain dimensi 

                                                 
23

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), hal 412 
24

Maragustam, Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna, (Jogjkarta: Nuhu Lentara, 2010), 

hal 58 
25

Kemas Baharuddin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2007), hal 60-61 
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individualisme, dimensi sosial, dimensi kesusilaan, dan dimensi 

keberagamaan.
26

 

Secara umum, istilah humanisme dipahami sebagai suatu ajaran 

yang tidak menggantungkan diri pada doktrin-doktrin yang tidak 

memberikan kebebasan kepada individu. Doktrin-doktrin yang bersifat 

otoritatif sangat bertentangan dengan prinsip dasar humanisme, yang 

senantiasa memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam 

menentukan pilihan hidup, baik dalam beragama, berpendapat maupun 

dalam menuntut haknya, tetapi nilai-nilai dasar kemanusiaan dan hak-hak 

orang lain tetap diperhatikan.
27

 

Adapun pembelajaran humanis itu sendiri merupakan konsep 

belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. 

Berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan 

kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan 

tersebut. Kemudian teori humanisme banyak mengadopsiprinsip-prinsip 

progresif dan mendapat stimulan dari eksistenialisme, yang mencakup 

keberpusatan pada anak, peran guru yang tidak otoritatif, pemfokusan 

pada subjek didik yang terlibat aktif, dan sisi-sisi pendidikan yang 

kooperatif dan demokratis. Pada intinya fokus teori humanisme adalah 

perilaku seseorang. Selain itu teori belajar humanisme sifatnya sangat 

mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses pembelajaran itu 

                                                 
26

Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik: Konsep Teori dan Aplikasi Praktis Dalam 

Dunia Pendidikan, hal 58 
27

Husma Amin, Aktualisasi Humanisme Religius Menuju Humanisme Spiritual Dalam Bingkai 

Filsafat Agama”, Jurnal Substantia (Vol. XV, No.1, April/2013), hal 66 
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sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep 

pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan 

untuk memanusiakan manusia itu sendiri serta tentang proses belajar 

dalam bentuknya yang paling ideal. Dalam artian memanusiakan manusia 

adalah perilaku setiap orang yang ditentukan oleh orang itu sendiri dan 

memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. 

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa humanisme 

dalam disiplin ilmu pendidikan merupakan akar pengembangan dari ilmu 

psikologi. Dengan demikian, sejarah singkat timbulnya teori humanisme 

akan dipaparkan dari awal kemunculannya dalam ilmu psikologi. 

Berangkat dari disiplin ilmu psikologi, psikologi humanistik memberikan 

sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan 

pendidikan humanistik melalui pembelajaran nyata. Pengembangan 

aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir 

menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik.  

Perhatian psikologi humanistik yang utama tertuju pada masalah 

bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud 

pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. 

Menurut para pendidik aliran humanistik, penyususnan dan penyajian 

materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian peserta 

didik.  

b. Humanisme Dalam Pendidikan 

Humanisme merupakan kata yang sering dikaitkan dengan 

berbagai aspek kajian, termasuk dalam dunia pendidikan dan 
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pembelajaran. Dengan demikian, kata humanisme yang seakar dengan 

kata tersebut perlu didefinisikan agar tidak menimbulkan kesalahan 

dalam menginterpretasikannya.
28

Kata humanis pada dasarnya baru 

digunakan pada zaman modern, pada awal abad ke- 16 dalam bahasa 

latin untuk merujuk pada pemikir, filosof, ilmuwan dan seniman yang 

hidup pada masa zaman kelahiran kembali (renaissance). 

Kata humanis mengandung dua pemahaman. pertama, humanis 

berarti gerakan untuk menghidupkan ilmu kemanusiaan atau bisa disebut 

humaniora. Humanis di sini adalah sebuah upaya untuk menghidupkan 

kembali karya-karya klasik, khususnya karya yunani. Humanis berusaha 

melampaui semangat abad pertengahan yang lebih banyak berfokus pada 

teologi dan metafisika. Karya-karya sastra yang tidak mendapatkan 

perhatian selama abad kegelapan itu dihidupkan dan digeluti dengan 

penuh gelora. Surat-surat Marcus tertulis Ciciro (106 SM-43 SM) dan 

naskah-naskah pidato yang tak pernah digubris para filosof kristen 

sebelumnya diterbitkan kembali dan dipelajari secara serius. Humanisme 

ini mengalami sekolah dan perguruan tinggi di Eropa mewajibkan mata 

kuliah studia humanitatis yang terdiri atas tata bahasa, retorika, puisi, 

sejarah, dan filsafat moral. Kedua, humanisme berarti sebuah gerakan 

filsafat untuk menekankan sentralitas manusia. Humanisme yang hanya 

peduli pada tema-tema abstrak yang tidak mempunyai dampak langsung 

kepada masyarakat. Kaum humanis mengkritik para filosof yang 

                                                 
28

Saifullah & Tabrani. ZA, Realitas Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Konteks Pendidikan 

Islam, (Banda Aceh: Jurnal Edukasi), hal 100 
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cenderung mengabaikan persoalan-persoalan faktual yang dihadapi 

manusia. 

Penganut humanis mematuhi keyakinannya sebagai aspek yang 

paling signifikan mengenai seseorang seperti berikut:
29

 

1) Humanis menekankan kondisi disini dan sekarang, bukan memeriksa 

masa lalu dan mencoba untuk memprediksi masa depan. 

2) Individu secara mental sehat, dia mengambil tanggung jawab pribadi 

atas tindakannya, tidak peduli apakah tindakan tersebut positif atau 

negatif. 

3) Setiap orang secara interningin dan berniat untuk berbuat baik. 

Kalau pun tindakan tertentu yang dilakukannya mungkin negatif atau 

ditafsirkan negatif. Tindakan itu tidak membatalkan nilai mereka 

sebagai pribadi. 

4) Tujuan akhir hidup adalah untuk mencapai pertumbuhan dan 

pemahaman pribadi yang bahagia. Individu secara konstan berusaha 

memahami dan memperbaiki diri menuju kondisi terbaiknya. 

Pendidikan humanisme bukanlah sebagai metode, teknik, atau 

strategi pembelajaran, melainkan sebagai sebuah filosofi yang 

memperhatikan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh peserta didik 

sehingga mereka mempunyai cara sendiri dalam mengembangkan 

pengetahuan yang dipelajarinya.
30

 

                                                 
29

Sudarwan Danin dan Kharil, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hal 23-24 
30

Burhanuddin dan Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, hal 143 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

24 

 

Berdasarkan uraian tersebut, secara operasioanal yang dimaksud 

pendekatan pendidikan humanisme adalah sebuah pendekatan yang 

merupakan sekumpulan asumsi, keyakinan, atau pandangan filosofis 

tentang hakikat pendidikan dengan mengaplikasikan pembelajaran 

pendidikan yang humanis. Pembelajaran pendidikan humanis adalah 

sebuah pembelajaran mendudukkan peserta didik sebagai manusia 

dengan kemampuan dan potensi secara fitrah dapat diperoleh dan dididik 

untuk menguasai pembelajaran tertentu. Dengan kemampuan dan potensi 

fitrah tersebut, peserta didik bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil 

belajarnya. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia melalui 

proses humanisasi dan hominisasi atau ringkas disebut sebagai 

pendidikan humaniora. Demikian juga setiap sistem pendidikan 

ditentukan oleh filsafat tentang manusia.
31

 

Dapat disimpulkan bahwa humanisme dalam pendidikan 

dijelaskan berbagai macam dimensi humanisme diantaranya dimensi 

individu, dimensi sosial, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman dan 

dimensi kefitrahan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Dimensi individu 

Ciri khas dari dimensi individu adalah setiap orang memiliki 

perbedaan dan setiap individu muslim memiliki karakter yang senantiasa 

                                                 
31

Y.B. Mangunwijaya, Menghargai Manusia dan Kemanusiaan: Humanisme, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015), hal 5 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

25 

 

mengerjakan kebaikan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
32

 

b) Dimensi sosial 

Satu sisi humanisme yang mendorong ke arah jalinan kerja sama, 

perkerabatan serta menentang kecenderungan yang mereduksi 

tergalangnya jalinan sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia 

juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang 

lain.
33

 

c) Dimensi kesusilaan 

Kebebasan manusia dalam pandangan Islam tidak seperti 

kebebasan individu dan golongan kaum barat maupun non musli. Islam 

pada hakikatnya menjadikan syariat sebagai asas dari hak, bukan hak 

seseorang menjadi asas syariat. Dengan demikian, hak-hak manusia 

merupakan bagian dari kebebasan manusia, tetapi hak-hak tersebut harus 

tetap berdasarkan syariat Islam. 

Kebebasan manusia adalah kemampuan untuk keluar dari 

penderitaan, kesesatan,dan sebagainya. Manusia yang memiliki potensi 

dasar yang Allah berikan kepadanya dapat mengangkat dirinya menjadi 

manusia yang sempurna, baik dihadapan Allah maupun di hadapan 

individu lainnya. 
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Triyo Supriyatno, Humanitas Spiritual Dalam Pendidikan, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 

hal 134 
33

Haryanto Alfandi, Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis, hal 82 
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d) Dimensi keberagaman 

Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakannya, baik secara individu maupun berkelompok.  

e) Dimensi kefitrahan/potensi 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk 

yang memiliki potensi untuk beriman dan tendensi pada agama yang 

benar yang dari Tuhan. Dalam Al-Qur’an dan hadis, potensi tersebut 

disebut sebagai fitrah. Di tengah pergumulannya dengan lingkungan 

kehidupan sosial yang sering bertentangan dengan fitrah, potensi dan 

kecenderungan tersebut tidak serta merta akan berkembangn dengan 

sendirinya tanpa pembinaan dan pemeliharaan. Di sinilah arti penting 

dari peran pendidikan dalam Islam, yaitu sebagai pengembangan potensi. 

c. Implikasi Teori Humanis Dalam Pendidikan 

Implikasi teori humanis dalam implementasi konsep ini 

merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak karena fenomena dunia 

pendidikan yang ada serta keberagamaan masyarakat mengisyaratkan 

keberagamaan vertikal dan kesemarakan ritual, kesalehan sosial masih 

jauh dari orientasi masyarakat kita, potensi peserta didik belum 

dikembangkan secara proporsional, kemandirian anak didik dan 

responsibility masih jauh dalam dunia pendidikan Indonesia. 

Di samping telah menemukan beberapa findings, tulisan ini 

sekaligus merekomendasikan beberapa perubahan paradigmatik dalam 

dunia pendidikan Islam. Misalnya, perubahan dari punishment-
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orientedke reward-oriented secara proporsional edukatif dalam rangka 

pemberdayaan siswa. 

Implikasi teori humanisme dalam pendidikan Islam diantaranya 

aspek pendidik, aspek metode dan aspek evaluasi, dalam bukunya 

Abdurrahman sebagai berikut:
34

 

1) Aspek Pendidik 

Guru sebagai pemeran penting dalam proses belajar mengajar 

tidak memerlukan pembahasan panjang di sini. Secara konvensional, 

guru paling tidak harus memiliki tiga kualifikasi dasar, yaitu menguasai 

materi, antusiasme, dan penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar dan 

mendidik. Meskipun loving merupakan kualifikasi yang paling belakang 

dalam konsep humanisme religius, sesungguhnya harus ditempatkan 

pada urutan pertama. Seorang guru atau dosen harus mengajar hanya 

berlandaskan cinta kepada sesama umat manusia tanpa memandang 

status sosial ekonomi, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya. 

Misi utama guru adalah enlightening ‘mencerdaskan bangsa’ 

(bukan sebaliknya, membodohkan masyarakat), mempersiapkan anak 

didik sebagai individu yang bertanggung jawab dan mandiri, bukan 

menjadikannya manja dan beban masyarakat. Proses pencerdasan harus 

berangkat dari pandangan filosofis guru bahwa anak didik adalah 

individu yang memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan. 

                                                 
34

Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomok (Humanisme Religius 

Sebagai Paradigma Pendidikan Islam), hal 194 
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Dalam perspektif humanisme religius, guru tidak dibenarkan 

memandang anak didik dengan mata sebelah, tidak sepenuh hati,atau 

bahkan memandang rendah kemampuan siswa. Karena alasan-alasan 

kultural, biasanya guru di negara berkembang, termasuk di Indonesia, 

sering terjerat dalam pandangan yang salah ini. 

2) Aspek Metode 

Di sini metode tidak hanya diartikan sebagai cara mengajar dalam 

proses belajar mengajar bagi seorang guru, tetapi dipandang sebagai 

upaya perbaikan komprehensif dari semua elemen pendidikan sehingga 

menjadi sebuah iklim yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. 

Ada beberapa point yang berhubungan dengan sikap-sikap (bagian dari 

metode) yang tidak mendukung perkembangan kualitas keberagamaan 

anak yang biasanya ditemukan di lapangan atau dalam kehidupan sehari-

sehari. point-point ini perlu, dipandang sebagai common mistakesdalam 

mendidik anak. 

3) Aspek Evaluasi 

Secara umum, selama ini berjalan satu arah yakni yang dievaluasi 

hanyalah elemen siswa dengan memberi nilai semesteran. Karena 

masalah kultur, siswa tidak memperoleh kesempatan untuk memberi 

input balik pada sekolah mengenai gurunya, apa lagi mengevaluasi 

gurunya. Dalam humanisme religius, siswa harus dipandang sebagai 

individu yang memiliki otoritas individu pula, mampu mengambil 

keputusan yang didasari sikap tanggung jawab sejak dini.  
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Implementasi dari sikap ini adalah suatu keharusan bahwa siswa 

diberi kepercayaan unuk mengevaluasi dalam rangka perbaikan ke depan 

apa yang ia lihat dan hadapi sehari-hari. Karena guru adalah mitranya 

yang terdekat dalam proses belajar, sudah seharusnya siswa ikut andil 

dalam proses evaluasi guru. 

Selama ini evaluasi terhadap siswa hanya terbatas pada ranah 

kognitif dan itu pun lebih berorientasi pada sejauh mana siswa mampu 

mengingat, menghafal, sekian materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Domain sikap afektif, apalagi psikomotorik lepas dari proses evaluasi. Ini 

berarti proses belajar mengajar hanya mengejar penumpukan materi dan 

informasi. 

Kembali pada kecerdasan emosional, harus ada perubahan 

paradigmatik, termasuk dalam wilayah evaluasi. Apalagi evaluasi 

pengajaran agama jelas tidak cukup hanya terpusat pada pengetahuan 

agama saja. Artinya, penilaian harus objektif dan komprehensif bukan 

hanya kecerdasan intelektual, melainkan juga emosional dan spiritual. 

Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan 

evaluasi ini ialah evaluasi belajar haruslah bersifat komprehensif, artinya 

mencakup semua aspek, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik.  

d. Tokoh Humanis Dan Pandangannya 

1) Nabi Muhammad SAW (570-632 M) 

Jika berbicara mengenai tokoh humanisme, maka sosok Nabi 

Muhammad SAW, merupakan tokoh pertama dan utama dalam 

pendidikan Islam, khususnya jika dikaitkan dengan tugas kenabian 
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sebagai pembawa ajaran Islam. Salah satu alasan penerimaan dakwah 

Nabi Muhammad SAW tentang agama Islam di tengah-tengah kondisi 

sosiologi kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam yang jahiliyah adalah 

karena mendudukkan manusia sebagai makhluk yang mulia di antara 

semua makhluk.
35

 Kedudukan seorang individu di antara individu lainnya 

disederajatkan, tidak ada strata yang membedakan antara manusia di 

hadapan manusia lainnya. 

Gambaran manusia di zaman jahiliyah antara lain rasa 

kecongkakan suku, semangat berbalas dendam yang tidak berkesudahan, 

sifat kejam dan kasar yang keluar dari sikap yang tidak terkendali, dan 

perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan.  

Nabi Muhammad SAW berhasil mengangkat derajat manusia 

menjadi sejajar dihadapan manusia lainnya. Nabi Muhammad 

mengajarkan agar setiap manusia menghargai manusia lainnya. Prinsip 

tersebut merupakan perwujudan dari Al-Qur’an yang menyatakan bahwa 

manusia berasal dari satu jiwa yang sama. Allah SWT berfirman QS. Al-

Nisa: 1. 

                      

                            

             

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

                                                 
35

Fuad Hashem, Sirah Rasulullah Kaum Mekkah, (Bandung: Mizan, 1996), hal 66 
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biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain an (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

 

2) Abu Bakar As-Siddiq (572-634) 

Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara sahabat Nabi yang 

paling awal memeluk Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar 

menjadi khalifah pertama pada tahun 632. Dia bernama asli Abdullah Ibn 

Abi Quhafah, Abu Bakar, sebagaimana juga yang dialami oleh para 

pemeluk Islam pada pasa awal, mengalami penyiksaan yang dilakukan 

oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih memeluk agama nenek 

moyang mereka masih memeluk agama nenek moyang mereka yang 

berasal dari golongan budak . Sementara para pemeluk Islam yang bukan 

budak biasanya masih dilindungi oeh para keluarganya. Para budak 

disikasa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar 

membebaskan para budak tersebut, dengan membelinya dari tuannya 

kemudian memberikan kemerdekaan. Diantara budak-budak yang pernah 

beliau bebaskan Bilal Ibn Rabbah, Abu Fakih, Abu Fuhaira, Lubainah, 

an-Nahdiah, Ummu Ubays. 

Abu Bakar mengamalkan nilai-nilai humanisme yang menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia, tanpa membedakan suku, ras, dan 

keturunannya. Abu Bakar membeli para budak, bukan untuk dikuasainya 

sebagaimana biasanya pra Islam, melainkan untuk dimerdekakan. 

Menjalankan tugasnya sebagai khalifah, Abu Bakar 

mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang 
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merupakan salah satu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah 

dalam Islam.
36

 

3) Al-Ghazali (1058-1111 M) 

Al-Ghazali salah seorang pikir muslim yang banyak 

membicarakan tentang manusia. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali 

tentang manusia berdasarkan hasil perenungannya yang bersumber dari 

Al-Qur’an. Menurut Al-Ghazali, unsur tersebut harus mengabdikan diri 

kepada Allah SWT.
37

 Al-Ghazali mengungkapkan bahwa pada dasarnya 

manusia mempunyai empat karakter yang senantiasa mengarahkan 

manusia untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sifat tersebut 

adalah (a). Sifat rububiyah, (b). Sifat syaithaniyah, (c). Sifat bahimiyah, 

dan (d). Sifat sabu’iyah.
38

 Sifat rububiyah yaitu ketuhanan yang ingin 

dimiliki manusia. Apabila sifat tersebut menguasai manusia, maka 

manusia merasa besar, bangga, perkasa sehingga manusia ingin 

menguasai, menyombongkan diri, memaksa orang lain. Sifat 

syaithaniyah yaitu sifat setan yang ada pada diri manusia. Apabila sifat 

setan menguasai diri manusia, maka akan melakukan tipu daya dan 

berusaha meraih segala sesuatu dengan cara-cara yang jahat. Sifat 

bahimiyah yaitu sifat hewan seperti rakus, tamak, suka mencuri, makan 

berlebihan, tidak takut berzina, dan sebagainya. Sifat sabu’iyah yaitu 

                                                 
36

Zul Asyri LA, Pelaksanaan Musyawarah Dalam Pemerintahan Al-Khulafa’ Al-Rasyidin, 

(Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hal 37  
37

Ahmad Royani, Paradigma Pendidikan Humanis Menuju Model Pendidikan Membebaskan, hal 

89 
38

Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. Ihya Ulum Al-Din, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, t.th), hal 413 
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sifat buas, apabila sifat buas menguasai diri manusia, maka perilakunya 

dengan permusuhan, suka marah, suka memaki, anarkis, dan sebagainya. 

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa pad hakikatnya manusia 

tidak diciptakan untuk hidup mandiri. Akan tetapi, manusia harus hidup 

saling berinteraksi dengan individu lainnya. Al-Ghazali mengemukakan 

dua alasan manusia harus berinteraksi. Pertama, sebagai kebutuhan 

manusia untuk berkembang biak sehingga manusia harus berinteraksi 

dengan lawan jenisnya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan 

jenisnya. Kedua, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa 

melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan individu lainnya.
39

 

Pandangan ini sejalan dengan dimensi humanisme bahwa 

manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu 

sama lain. Dengan demikian, kerja sama atau kolaborasi merupakan 

upaya yang harus dibiasakan dan dikembangkan antara peserta didik 

dengan gurunya. 

4) Abraham Maslow (1908-1970) 

Abraham Maslow dibesarkan dipinggiran kota Brooklyn. Ia 

pernah menjadi Guru Besar psikologi di Universitas Brandeis dan pernah 

menjabat sebagai presiden American Psycological Association (APA). 

Abraham Maslow meninggal secara mendadak akibat serangan jantung 

                                                 
39

Al-Ghazali, Imam Abu Hamid, Ihya Ulum Al-Din, hal 414 
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pada 8 Juni 1970.
40

 Adapun teori Abraham Maslow adalah sebagai 

berikut: 

a. Konsep dasar teori Abraham Maslow 

Perkembangan teori Maslow didasari adanya asumsi bahwa di 

dalam diri individu terdapat sebuah usaha positif individu untuk 

berkembang dan kekuatan untuk melawan dan menolak hambatan yang 

mungkin berkembang. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki 

perasaan takut untuk berusaha dan berkembang, takut mengambil 

keputusan, dan takut kehilangan apa yang telah dimiliki. Namun 

demikian, di lain pihak mereka juga memiliki dorongan-dorongan untuk 

menerima diri sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya Maslow 

berbicara tentang segenap potensi sebagai modal yang telah dimiliki dan 

kebutuhan sebagai bentuk keinginan yang mendorong individu 

melakukan sebagai aktivitas.
41

 

Proses pembelajaran dalam perspektif humanistik yang 

disampaikan oleh Maslow menekankan kapasitas individu peserta didik 

untuk menumbuhkan dirinya pribadi. Peserta didik memiliki kebebasan 

untuk memilih dan menentukan nasib mereka sendiri. Maslow 

mengemukakan bahwa dasar munculnya seseorang adalah untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat hierarkis. Kebutuhan 

manusia yang berjumlah enam tingkatan tersebut, apabila seseorang telah 

                                                 
40

Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Belajar Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal 192 
41

Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan; Belajar Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, hal 193 
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mampu memenuhi kebutuhan yang mendasar barulah ia dapat memenuhi 

kebutuhan jasmaniah, yang asasi dan ada pula kebutuhan-kebutuhan 

tertentu yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 

hierarkis. Kebutuhan manusia yang berjumlah enam tingkatan tersebut, 

apabila seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan yang mendasar 

barulah ia dapat memenuhi kebutuhan tingkat  di atasnya. Dengan kata 

lain, ada beberapa kebutuhan jasmaniah, yang asasi dan ada pula 

kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan-

kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Misalnya, kebutuhan motivasi 

dan perhatian dalam belajar tidak akan mungkin berkembang dengan 

baik apabila kebutuhan dasar seperti makan peserta didik belum 

terpenuhi. 

Maslow membedakan tiga kebutuhan yang pertama dengan tiga 

kebutuhan selanjutnya. Ketiga kebutuhan yang pertama fisiologis, 

perlindungan dan rasa aman, serata rasa cinta rasa memiliki dan dimiliki. 

Disebut kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang timbul kareana 

kekurangan (deficiency need), pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya 

sangat bergantung pada kondisi dan keberadaan orang lain. Tiga 

kebutuhan selanjutnya yaitu harga diri, dan penghargaan orang lain, 

aktualisasi diri, dan kebutuhan esteti disebut kebutuhan untuk tumbuh 

(growth need), pemuasan kebutuhan ini pada umumnya lebih bergantung 

pada kondisi diri individu yang bersangkutan. 
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b. Aplikasi teori Maslow dalam pembelajaran 

Aplikasi teori dalam pembelajaran adalah untuk memperhatikan 

pemenuhan hierarki kebutuhn tersebut, terutama pada individu peserta 

didik. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia tersebut memiliki implikasi 

yang penting daan seharusnya iperhatikan oleh guru saat proses 

pembelajaran. Misalnya, mengapa peserta didik tidak mengerjakan tugas 

rumah,atau mengapa peserta didik tidak tenang mengikuti dalam proses 

pembelajaran. Menurut Maslow, minat ataupun motivasi untuk belajar 

tidak dapat berkembang jika kebutuhan-kebutuhan pokok dan mendasar 

dari siswa tidak terpenuhi. Dengan demikian, jika seseoarng telah 

memenuhi semua kebutuhan yang tingkatan lebih rendah, maka motivasi 

akan terarah kepada kebutuhan untuk mencapai dan memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri, kebutuhan untuk 

mengembangkan potensi atau bakat dan kecenderungan tertentu. 

Maslow menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia mempunyai 

lima macam kebutuhan, kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Physiological need (kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan akan rasa 

ingin makan dan minum) 

2. Safety and security needs (kebutuhan rasa aman) 

3. Love and belonging needs (kebutuhan akan rasa kasih sayang dan 

rasa memiliki) 

4. Esteem needs (kebutuhan akan harga diri 

5. Self actualitation (kebutuhan akan akatualisasi diri) 
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5) Carl Rogers (1902) 

Carl Rogers adalah seorang psikologi humanis yang dalam 

banyak hal berpandangan dengan Abraham Maslow. Hanya saja, Carl 

Rogers menyorot bahwa interen dalam Psikologi humanis yang 

diutarakan oleh Abraham Maslow memiliki kecenderungan menjadi 

statis dan tidak membentuk gerakan, perubahan, arah, pertumbuhan. Hal 

itu sebagai akibat adanya aktualisasi diri dan penemuan diri (self 

discovery) cenderung dianggap sebagai tujuan akhir dari pada sebagai 

sebuah proses.
42

 

Carl Rogers meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada 

diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. 

Masukan-masukan ini mengarahkan secara mutlak ke arah pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dirinya. Rogers menegaskan, dalam pengembangan 

diri seorang pribadi akan berusaha keras demi aktualisasi diri (self 

actualisation), pemeliharaan diri (self maintenance), dan peningkatan 

(self inhancement). 

Rogers berpendapat bahwa sering ada ketidaksesuaian antara 

konsep diri seorang dengan kenyataan yang ada. Orang-orang muda 

terkena rasa cemas bila konsep dirinya tidak sesuai dengan kenyataan. 

Bila pengalaman tidak mendukung pandangan seseorang atas dirinya 

sendiri, ia mungkin akan mengarahkan berbagai mekanisme pertahanan 

diri. Rogers yakin bahwa ada penyesuaian psikologis bila konsep diri ada 

                                                 
42

Helen Graham, The Uman Face Of Psychology: Humanistic Psycology in Its Historical, Social, 

and Cultural, terj. Achmad Chusairi dan Nur Alfian, Psikologi Humanistik dalam Konteks Sosial, 

Budaya,dan Sejarah, (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal 91 
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dalam posisi sedemikian rupa sehingga semua pengalaman organisme 

membuat ke dalam hubungan yang konsisten dengan konsep diri.
43

 

6) Charles Bouille (1475-1553 M) 

Charles Bouille adalah seorang humanis prancis, dalam bukunya 

yang berjudul De Sapiente. Dalam buku ini dia menyejajarkan manusia 

yang cerdas dengan Phiromitos. Kesejajaran ini terletak pada akal yang 

diberikan pada manusia agar bisa menyempurnakan tabiatnya. Dengan 

penelitian teoritis yang efektif, dan dengan keyakinannya yang ekstrim, 

Charles Bouille mengupas soal kelayakan dan kapibilitas manusia untuk 

membentuk kehidupannya sendiri di dunia. Keyakinan inipun menjadi 

semakin tajam dengan kemajuan-kemajuan skeptisisme yang dicapai 

humanisme di luar Italia pada abad pertengahan. 

7) Rallo May (1909) 

Rallo May berpendapat bahwa tanpa disadari karakteristik 

fundamental manusia sebagai wujud yang mengenyam pengalaman, dan 

pengalaman ini termanifestasi untuknya. Menurutnya, kesadaran manusia 

terhadap kefanaannya akan mempengaruhi kehidupan manusia. 

8) Clark Moutakes 

Clark Moutakes berpendapat bahwa kesendirian seseorang akan 

mempengaruhi pribadi dan perilakunya. Ia mengatakan selagi eksistensi 

kesendirian merupakan bagian yang tak dapat dihindari dalam 
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Jest Feist dan Gregory J. Feist, Theories of Personality, (Jogjakarta, 2008), hal 274 
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pengalaman, maka kesunyian yang berasal dari keterasingan dan 

pengingkaran diri ini bisa menciptakan guncangan keras. 

9) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh di antara sekian 

banyak tokoh Islam yang konsisten mengusung gagasan tentang 

humanisme.
44

 Humanisme Abdurrahman Wahid ini disandarkan pada 

pemahaman yang kuat terhadap Islam. Humanisme Abdurrahman Wahid 

ini sejalan dengan rasionalitas dan pendirian bahwa dengan usaha-usaha 

rasional yang terus menerus Islam akan lebih dari sekedar mampu untuk 

menghadapi berbagai tantangan modernitas. 

Humanisme Abdurrahman Wahid adalah humanisme Islam yang 

berkaitan dengan berbagai ajaran Islam tentang toleransi dan 

keharmonisan sosial yang menyangkut budaya muslim yang mendorong 

umat Islam tidak seharusnya takut terhadap suasana plural yang ada di 

tengah masyarakat modern, sebaliknya harus merespons dengan positif.
45

 

Pandangan humanisme Abdurrahman Wahid yang pluralistik 

tersebut tercermin halus dalam berbagai karya-karyanya. Keluasan visi 

serta keterbukaan sikapnya merupakan salah satu segi dari pandangan 

pluralistiknya tersebut, yang ditunjukkan dari sikap yang terbuka 

terhadap berbagai pemikiran yang datang dari berbagai latar belakang 

maupun pendirian manapun. Humanisme merupakan basis dari sikap 
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pluralisme Abdurrahman Wahid, selain juga dari gairahnya yang besar 

pada perubahan yang demokratis, kebebasan bicara dan nilai-nilai liberal 

pada umumnya. 

Dari semua pemikirannya, pandangan tentang humanisme 

menjadi salah satu wacana yang concern bagi pemikiran Abdurrahman 

Wahid. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, dan 

kepribadian yang dimiliki oleh Abdurrahman Wahid. Pandangan 

humanisme disandarkan pada Islam sebagai pandangan dunia maupun 

pikiran-pikiran dasar akan meletakkan kerangka dasar bagi pandangan 

dunia kemanusiaan yang fundamental. Dalam hal ini Abdurrahman 

Wahid meletakkan hubungan individu dan masyarakat, baik yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan menyeimbangkan antara 

hak individu dengan tanggungjawab sosial. 

2. Konsep Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengankerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
46
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Sedangkan menurut Burlian Somad yang dikutip oleh 

Djamaluddin Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang bertujuan 

membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat 

tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikan adalah mewujudkan 

tujuan itu, yaitu ajaran Allah.
47

 

Kemudian menurut Ahmad D. Marimba yang dikutip oleh 

Uhbiyati Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
48

 

Dari beberapa pengertian pendidikan agama islam di atas, maka 

dapat diambil suatu pengertian bahwa pendidikan agama islam 

merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk, memahami, dan mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang 

telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Mata pelajaran pendidikan agama islam itu secara keseluruhannya 

dalam lingkup Al-Qur’an dan Al-Hadits, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, 

dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan 

agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT., diri sendiri, 

sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya (Hablun 

minallah wa hablun minannas). 
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Di dalam bukunya yunus dijelaskan pula bahwa pembelajaran 

agama Islam di sekolah lanjutan tingkat pertama seperti di SMP/MTs 

mencakup hal-hal sebagai berikut: keimanan (itikad), ibadah (fiqih), 

akhlak, sejarah Islam, ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-hadits, Islam dan 

kemasyarakatan. Kemudian wujud nyata dalam kurikulum dari hal-hal 

tersebut adalah: Al-Qur’an Hadits, fiqih, sejarah kebudayaan Islam, 

aqidah akhlak, dan bahasa arab.
49

 

Pendidikan agama Islam memiliki nilai kesempurnaan yang 

tinggi. Kesempurnaan itu meliputi segi-segi fundamental tentang 

berbagai aspek kehidupan manusia berupa hukum dan norma, untuk 

mengantarkannya ke pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Ajaran-ajaran agama Islam bersifat eternal dan universal sesuai dengan 

fitrah manusia sebagai makhluk ciptaannya. Norma-norma atau aturan-

aturan tersebut secara garis besarnya, terhimpun, dan terklasifikasikan 

dalam tiga hal pokok, yaitu: aqidah, syariah, dan akhlak.
50

 

b. Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah 

mempunyai dasar yang kuat. Dasar tersebut dapat ditinjau dari berbagai 

segi, yaitu:
51
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1. Dasar yuridis/hukum 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam berasal dari 

perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan 

dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar 

yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu: 

a. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara pancasila, sila pertama: 

ketuhanan Yang Maha Esa.  

b. Dasar struktural/konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pada 

pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah 

menurut agama dan kepercayaan itu. 

c. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 

Bab IX pasal 37 ayat 1 yang berbunyi: 

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 1). 

Pendidikan agama; 2). Pendidikan kewarganegaraan; 3). Bahasa; 4). 

Matematika; 4). Ilmu pengetahuan alam; 5). Ilmu pengetahuan sosial; 

6). Seni dan budaya; 7). Pendidikan jasmani dan olahraga; 8). 

Keterampilan/kejuruan; dan 9). Muatan lokal”. 

 

2. Segi religius 

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang 

bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran agama islam, pendidikan 

adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. 

Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut, 

antara lain: 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

44 

 

a. QS. An-Nahl: 125 

 

                        

                     

       

Artinya:Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmahdan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. An-

Nahl:125)
52

 

 

b. QS. Ali-Imran: 104     

                           

          

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung(QS. Ali Imran: 104)
53

 

 

c. Fungsi dan Manfaat Pendidikan Agama Islam 

Menurut kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk 

sekolah/madrasah sebagai berikut:
54

 

Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. 
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2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan 

dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan 

dirinya dan menghambat perkembangannnya menuju manusia 

Indonesia seutuhnya. 

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum 

(alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsional. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya sendiri dan bagi orang lain. 

d. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Adapun tujuan diberikannya pendidikan agama Islam dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah yaitu: bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang 
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agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

dalam hal keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta 

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
55

 

3. Penerapan Pembelajaran Humanis Pada Pendidikan Islam 

Kedudukan manusia dalam Islam dan lebih dalam kajian spiritual 

Islam,merupakan pencerminan dari kekuasaan Allah SWT. Manusia 

mempunyai kedudukan yang tinggi bukan saja karena dia dimuliakan 

oleh Allah, tetapi lebih dari itu yaitu  karena manusia diutus oleh Allah 

sebagai“khalifah dibumi ini‟. Dan tidak diberikan kepada malaikat. 

Kedudukan manusia tersebut terumuskan dalam eksistensinya yaitu tidak 

lain adalah menjadi manusia. Lebih jelasnya ia harus menjadi manusia 

ideal, yaitu manusia yang mampu mewujudkan berbagai potensinya 

secara optimal, sehingga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa,berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauaan, mampu 

berkarya dan masih banyak lagi potensi yang dimiliki manusia. 

Dengan mewujudkan manusia yang ideal, Islam sebagai sebuah 

agama   sekaligus  sebuah   sistem   nilai  telah  mengajarkan   adanya 

penghargaan terhadap eksistensi manusia yang merupakan makhluk 

beradab, berfikir, dan memiliki kesadaran. Dalam kontek sinilah Islam 

memandang penting kedudukan manusia dalam proses pembentukan 

sejarah, yang tidak lain merupakan aktualisasi dimensi kritis manusia itu 

sendiri. Terdapat asas penting generasi manusia dalam humanisme. 
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Untuk mewujudkan manusia yang seperti itu, diperlukan sebuah 

cara yang melalui pendidikan. Pendidikan dalam arti yang tidak  

mengikat dan membebani manusia sebagai makhluk yang berpotensi. 

Pendidikan pembebasan yang merupakan refleksi dari kemanusiaan, 

manusia ditempatkan Islam dalam konfigurasi sistem prndidikan Islam 

yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.
56

 

Tugas utama pendidikan adalah mengubah potensi dalam diri 

manusia menjadi kemampuan dan keterampilan yang berdayaguna bagi 

alam semesta. Dalam potensi intelektual misalnya, akan sia-sia bila 

hanya disimpan dikepala. Potensi intelektual menjadi berguna jika ia 

diubah melalui proses pendidikan misalnya menjadi penemuan ilmiah 

diberbagai bidang. Pendidikan Islam sesunggunya adalah solusi bagi 

penyakit yang menimpa manusia modern. Pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang dibangun atas dasar fitrah manusia, yang senantiasa 

bertujuan menumbuhkan kepribadian total manusia secara seimbang 

melalui latihan spritual, intelektual, rasional diri, perasaan dan kepekaan 

tubuh manusia. Pendidikan Islam memotivasi semua aspek tersebut 

untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan hidup manusia.
57

 

Pendidikan Islam yang berorientasi menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan sebenarnya sudah terwujud dalam konsep Islam itu sendiri. 

Dimana Islam sangat menghormati kedudukan manusia sebagai makhluk 

yang memiliki martabat yang tinggi jika di bandingkan dengan makhluk- 

                                                 
56

 Ali Syari’ahi, Humanisme Antara Islam  dan Barat, (Jakarta:Pustaka Hidata, 1992), hal 47-49 
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makhluk Tuhan yang lainnya. Mereka dibekali dengan karunia yang tak 

ternilai harganya, di bekali kebebasan untuk memilih, untuk menaati atau 

mengingkari  perintah-Nya. Dengan  demikian, diharapkan  pendidikan 

Islam dapat mengasah, dan  mengoptimalkan  segala fitrah  dan  potensi 

dalam diri manusia untuk mewujudkan manusia yang  ideal, humanis, 

dan untuk mencapai kebahagiaan hidup. 

Gambar 2.1 
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Pembelajaran Humanis 

Implementasi Landasan Teori 

1. Abraham Maslow 

2. Teori Carl Roger 
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1. UU RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Siksdiknas 

2. UU RI No. 14 Tahun 2005 

teUU RI No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen 

3. PP RI No. 32 Tahun 2013 

tentang perubahan PP No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

Bentuk Humanis 

1. Pola interaksi yang bermartabat 

2. Model pembelajaran yang interaktif, kreatif, 

inovatif, aktif, dan menyenangkan 

Hasil Penelitian 

1. Terwujudnya siswa yang bermartabat 

2. Terwujudnya siswa kreatif, inovatif, dan 

aktif 

3. Terwujudnya siswa yang memiliki nilai 

perikemanusiaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
58

 

Jadi alasan pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif ini adalah 

peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih menekankan makna 

dengan cara mendeskripsikan data yang pasti, yakni data yang sebenarnya 

terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, 

terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik apa yang terlihat 

dan terucap tersebut, dengan obyek yang alamiah atau obyek yang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat 

peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari 

obyek relatif tidak berubah. 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasinya adalah Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi tersebut 

telah melalui pertimbangan bahwa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
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Balung merupakan sebuah lembaga yang menerapakan pembelajaran 

humanis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. Kehadiran Peneliti 

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin peneliti bertindak 

sebagai instrumen sekaligus pengumpul data karena dalam penelitian 

kualitatif instrumen utamanya adalah manusia. Peneliti kualitatif sebagai 

human instrument, yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.
59

 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti hadir langsung ke lokasi 

penelitian yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini, bertemu dengan informan dan 

kehadirannya diketahui sebagai peneliti oleh informan karena membawa 

surat dari instansi berwenang. Walaupun demikian, peneliti menempatkan 

diri sebagai pihak luar yang bertindak meneliti sendiri, sehingga 

melakukan dengan hati-hati, selektif dan sungguh-sungguh dalam 

menjaring data sesuai dengan kondisi lapangan. 

D. Subyek Penelitian 

Pada subyek penelitian ini dilaporkan adalah jenis data dan 

sumber data. Hal tersebut akan diperoleh melalui teknik purpossive 

sampling yaitu subyek yang diambil dari sampel benar-benar merupakan 
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subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada 

informan kunci.
60

Pemilihan sampel purposiv ini dimaksudkan untuk 

menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan 

juga menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori 

yang muncul.
61

 

E. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
62

 Berdasarkan pernyataan tersebut, sumber data pada penelitian ini 

dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berguna 

untuk memperkuat dan sebagai pembanding data dilapangan. Data 

sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap sumber tertulis dan 

foto-foto dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.  

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 
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peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1. Observasi 

Kegiatan observasi meliputi pengamatan, pencatatan secara 

sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan 

hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan 

Eksistensi observasi dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
63

 

Definisi yang lain mengenai observasi adalah pengamatan 

atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, 

proses, atau perilaku. Alat pengumpul datanya disebut panduan 

observasi dan sumber datanya berupa benda tertentu, kondisi dan 

situasi tertentu, proses atau perilaku tertentu.
64

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari 

segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 
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dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan 

serta) dalam observasi berperan serta terbagi menjadi empat yaitu: 

passive participation, moderate participation, active participation, 

complete participation. dan non participant observationt (observasi 

nonpartisipan). Dalam penelitian ini, sengaja dipilih complete 

participation atau observasi partisipasi lengkap, di mana dalam 

melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya 

terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah 

natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Hal ini 

merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas 

kehidupan yang diteliti.
65

 

Melalui observasi partisipasi lengkap, peneliti dapat 

memperoleh berbagai data mengenai penerapan pembelajaran 

humanis pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Balung Kabupaten Jember. Selain itu, 

peneliti juga dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati 

oleh orang lain khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, 

karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkapkan 

dalam wawancara. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan 

pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan 
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dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin 

dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.
66

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Oleh karena itu, wawancara dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang  akan 

digunakan.
67

 

Wawancara tidak berstruktur ini digunakan untuk studi 

pendahuluan dan untuk penelitian yang lebih mendalam terutama 

tentang subyek yang diteliti atau untuk mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam tentang responden yang ada diSekolah Menengah 

Pertama  Negeri 1 Balung. 

Adapun beberapa informan yang diwawancarai adalah: 

a. Kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung 
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b. Bagian waka kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Balung 

c. Guru PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung 

d. Siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balung 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, 

dapat berupa tulisan, gambar, foto, karya, dan sebagainya. Dokumen 

ini berguna untuk mendukung keabsahan data yang telah diperoleh 

melalui observasi dan wawancara. Metode dokumenter akan 

digunakan untuk mencari seluruh data yang berkaitan dengan 

implementasi pendekatan teori humanisme pada tujuan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

G. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya Moleong analisis 

data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
68

 

Pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola reflektive 

thinking, yakni kombinasi antara berfikir deduktif dan induktif.“Metode 

induktif merupakan suatu metode di mana dalam membahas masalah 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang nyata, 

kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode induktif 
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merupakan suatu metode di mana dalam membahas suatu masalah 

berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju 

pernyataan yang khusus dengan memakai kaidah logika atau penalaran 

tertentu”.
69

 

Ketika penggalian data telah berakhir dan semua data sudah 

terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menganalisis data, 

proses ini terbagi tiga komponen, yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan dan selannjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan.
70

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

kategori, flowchart data sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

                                                 
69

Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hal 3-4 
70

Robert Bogdan Biklen, Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and 

Methods; Allyn and Bacon, (London: Boston, 1989), 156 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

57 

 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami 

tersebut.
71

 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. berpendapat bahwa, kesimpulan dalam 

penelitian kualiutatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena 

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada dilapanagan.
72

 

Dalam proses analisa data terakhir ini, peneliti berusaha 

menarik kesimpulan untuk menemukan hipotesis kerja yang pada 

akhirnya bisa diangkat menjadi teori subtantif.    

H. Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, triangulasi sumber yakni 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang membandingkan dan mengecek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda sedangkan triangulasi teknik yakni pengujian 

kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. 

Beberapa hal yang berkenaan dengan triangulasi sumber yaitu:  
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a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 

b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan; 

Beberapa hal yang berkenaan dengan triangulasi teknik yaitu:  

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
73

 

I. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Penelitian memerlukan tahapan-tahapan penting agar memperoleh 

hasil yang valid. Menurut tahap-tahap dalam penelitian kualitatif adalah 

sebagai berikut:
74

 

a. Tahap pra lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian; 

2) Memilih lapangan penelitian; 

3) Mengurus perijinan; 

4) Menjajagi dan menilai lapangan; 

5) Memilih dan memanfaatkan informan; 
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6) Menyiapkan perlengkapan penelitian, di antaranya: 

a) Buku-buku untuk referensi penelitian; 

b) Peralatan dokumentasi, seperti: kamera, handycam, recorder, 

dan sebagainya. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar penelitian; 

2) Memasuki lapangan; 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data 

Dalam tahapan analisis data dalam penelitian dipilih analisis data 

Model Miles and Huberman yang berpendapat bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus sehingga mencapai data jenuh.  
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Paparan Data Dan Analisis 

Paparan data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang 

dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian 

yang digunakan dengan sistematisasi yang disesuaikan dengan rumusan 

masalah dan analisa data yang relevan. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur 

dan dokumenter. Setelah proses pengumpulan data selesai kemudian 

dilanjutkan analisis data yang dilakukan secara interaktif. 

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, 

menjabarkannnya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

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

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Paparan data beserta analisis data merupakan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan di SMP Negeri 1 Balung. Data ini merupakan hasil penelitian 

berdasarkan observasi dan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, 

guru PAI, waka kurikulum dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Balung tentang 

sesuatu yang terdapat dalam fokus penelitian di dalam tesis ini. 

60 
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1. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Pendidik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam   

Penerapan pembelajaran humanis dalam aspek pendidik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini sangat dibutuhkan ketika 

proses pembelajaran, karena pendidik adalah sebagai ujung tombak 

dalam proses pembelajaran. Pendidik mempunyai peran yang sangat 

penting dalam prosesnya pembelajaran namun pentingnya pendidik 

dalam pembelajaran tidak luput dari persiapan-persiapan yang 

dibutuhkan, antara guru dan peserta didik dituntut harus benar-benar 

mempunyai kesiapan yang matang sebelum dan ketika proses 

pembelajaran, kesiapan ini bisa berupa kesiapan materi, pengetahuan dan 

mental. Sehingga pembelajaran di dalam kelas terlaksana dengan baik. 

Peran pendidik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

antara lain sebagai fasilitator, mediator, motivator, counsellor dan 

evaluator. Dari beberapa peran pendidik yang di atas memberikan warna 

tersendiri pada proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pada tahap awal, peneliti menggunakan metode pencarian data 

melalui observasi, dengan cara peneliti ikut serta dalam awal proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas IX B. Pada waktu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, peneliti melihat sendiri kesiapan 

yang dilakukan oleh bapak Abdul Munip sebagai fasilitator. Beliau 

sebelum mulai mengajar anak-anak disiapkan mentalnya terlebih dahulu 

seperti anak-anak disuruh duduk dengan rapi dan tenang sesudah itu 
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diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang akan di sampaikan 

hari ini dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan akan di berikan poin 

atau nilai oleh bapak Abdul Munip. Tidak hanya itu saja yang diberikan 

sebagai fasilitator, beliau juga memfasilitasi peserta didik untuk bertanya 

dan menyiapkan pertanyaan ketika proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam.  

Ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam, kurang lebih dua 

jam terdapat adanya pendekatan berupa bimbingan, pemberian motivasi 

yang dikaitkan dengan materi tersebut perhatian bahkan juga adanya 

hadiah, pujian, bila perlu hukuman yang sifat mendidik pada waktu itu. 

Begitu juga tidak lupa membacakan tujuan pembelajaran sebelum materi 

diajarkan begitu juga bapak Abdul Munip selaku guru PAI membawa 

perlengkapan-perlengkapan yang lain.
75

 

Sebelum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  diajarkan pada 

siswa, seorang guru PAI harus mempunyai berbagai pendekatan yang 

sudah terkonsep dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh bapak Abdul Munip selaku guru PAI, sebagai berikut: 

“Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pendidik sangat 

berbeda-beda untuk mengetahui karakter peserta didik dan 

kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta didik bermacam-macam. Sehingga pendidik 

harus bisa menangkap dan mengerti dengan kondisi peserta didik, 

pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti pendekatan secara 

kelompok, individu dan pendekatan secara keakraban antara 
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pendidik dengan peserta didik. Pendekatan secara keakraban antara 

pendidik dengan peserta ada batasannya”.
76

 

 

Namun pendekatan yang dilakukan oleh guru PAI ini sangat 

mendominan pada ketiga pendekatan, baik pendekatan individu, 

kelompok dan keakraban sehingga melahirkan pembelajaran yang 

intensif dan efisien secara merata. Pendekatan ini harus ada ketika 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam peran pendidik sangat 

menentukan ketika pembelajaran berlangsung dan materi yang di ajarkan 

karena materi yang diajarkan harus mempunyai manfaat yang dapat 

digunakan nantinya setelah keluar dari sekolah, yang sesuai apa yang 

dilihat oleh peneliti langsung dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yaitu mengenai materi qadla dan qadhar yang 

direlevansikan dengan kehidupan sehari-hari.  

Ditemui di kelas VIII-A dengan bapak Abdul Munip selaku guru 

PAI dalam wawancara mengemukakan, sebagai berikut: 

“Dalam proses pembelajaran guru harus memiliki 

kemampuan-kemampuan untuk mendorong siswa agar memiliki 

motivasi untuk belajar. Tidak hanya pendekatan saja, guru harus 

memiliki kompetensi paedagogik dan profesional dalam 

menciptakan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sehingga 

guru dapat mentransformasikan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dalam belajar. Selain itu guru harus mampu memberi 

stimulus dan dorongan agar siswa termotivasi dalam belajar. 

Sehingga memberikan kesan yang berbeda pada pembelajaran dan 

akan melahirkan peserta didik yang mempunyai persiapan, 

keteraturan, kedisiplinan dan kepastian dalam proses belajar”.
77
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Dari statemen tersebut di atas, guru PAI harus benar-benar 

mempunyai pendekatan dalam proses pembelajaran untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik disamping itu guru PAI harus bisa memberikan 

motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi ini berupa dorongan agar 

peserta didik semangat dalam belajar, Selain itu persiapan yang harus 

diperhatikan oleh guru yaitu memiliki kompetensi paedagogik dan 

profesional dalam menciptakan keberhasilan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Sehingga transfer of knowledge dan transfer of 

value bisa berjalan dengan optimal, maka seorang guru dan siswa benar-

benar mempunyai persiapan, keteraturan, kedisiplinan dan kepastian 

dalam proses belajar mengajar.     

Namun dalam realita yang ada pendekatan yang dilakukan oleh 

guru PAI yang ada di SMP Negeri 1 Balung ini sudah cukup baik, guru 

sebagai fasilitator yang membawa proses belajar mengajar lebih efisien 

dan efektif. Eksistensi fasilitator yang peneliti tangkap dari hasil 

observasi adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

bertanya dan pendidik memberikan waktu untuk peserta didik yang lain 

untuk mendengarkan bahkan menjawab dari pertanyaan teman-temannya.  

Hal senada dikatakan oleh bapak Agus Saiful Rizal selaku guru 

PAI ketika ditemui peneliti di kantor SMP Negeri 1 Balung sebagai 

berikut: 

 “Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik tidak hanya 

pendekatan individu, kelompok bahkan keakraban. Tetap juga ada 

tiga pendekatan yaitu membuat peserta didik merasa nyaman dan 

pembelajaran yang tidak membosankan dan peserta mempunyai 
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motivasi semangat belajar pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam peserta 

didik harus mempunyai etika disiplin dan ketika pembelajaran 

harus menjaga sikap ada waktu untuk serius dan bercanda. 

Sedangkan pendidik sebagai fasilitator juga menyiapkan kontens 

video atau cerita-cerita yang ada kaitannya dengan materi 

Pendidikan Agama Islam agar peserta didik bisa meresapi materi 

tersebut sedalam-dalamnya. Contohnya seperti kisah-kisah Rosul 

dan para sahabat agar bisa untuk contoh”.
78

 

 

Pembahasan tersebut dilanjutkan oleh bapak Abdul Munip selaku 

guru PAI mengenai peran guru ketika pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, dengan menerapkan pendidik sebagai fasilitator. Beliau 

menuturkan sebagai berikut: 

“Peran pendidik tidak hanya mentransfer pengetahuan saja 

namun juga sebagai fasilitator. Salah satu sebagai fasilitator namun 

harus bisa membangkitkan gairah antusiasme peserta didik ketika 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan membuat 

kelas hidup membangkitkan antusias peserta didik untuk bertanya 

dan memberikan kesempatan untuk peserta didik. Sejatinya peran 

guru PAI membentuk akhlak peserta didik yang sesuai dengan 

tauladan baginda Rasulullah. Dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam diperlukan adanya stimulus sehingga adanya suatu 

respon yang positif dari peserta didik, namun respon yang positif 

ini sangat heterogen seperti ada yang mempunyai semangat tinggi 

dan kurang bersemangat, namun untuk peserta didik ini harus 

semangat karena berhubungan dengan nilai atau maka peserta didik 

mengikuti semua rangkaian pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam”.
79

 

 

Hal seperti ini tidak membuat guru PAI bingung dalam proses 

pembelajaran di kelas adanya pendekatan pendidik sebagai fasilitator dan 

mempunyai ide-ide yang cemerlang ketika pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan juga pendidik memberikan rasa nyaman untuk peserta 

didik, pembelajaran yang tidak membosankan sehingga memberikan 
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Agus Saiful Rizal, Wawancara, Balung, 10 Januari 2019  
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semangat yang tinggi untuk peserta didik. Adanya pembelajaran yang 

didukung dengan media pembelajaran menciptakan kesan yang berbeda 

misalkan dengan memutarkan video perjuangan para sahabat yang bisa 

diserap sampai sedalam-dalamnya. Sehingga motivasi yang diberikan 

pada siswa, lebih didasarkan pada aspek internal dan eksternal yang 

dibangun atau dimodifikasi dengan berbagai stimulus. Stimulus yang 

dimaksud adalah segala upaya baik secara konkrit seperti pemberian 

pujian. 

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam menerapkan teori 

humanisme dalam aspek pendidik pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh seorang 

pendidik, pendekatan ini bisa sebagai fasilitator, mediator, motivator, 

counsellor dan evaluator. Namun pendidik harus memiliki kompetensi 

yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu kompetensi paedagogik, 

profesional, kepribadian dan sosial. Tidak hanya meliputi kesiapan yang 

bersifat eksternal seperti lingkungan sekolah, tujuan pendidikan dan 

materi pelajaran kesemuanya harus benar-benar dipersiapkan dengan 

baik. 

Mengenai seluruh peran pendidik sebagai fasilitator yang 

dilakukan oleh guru PAI itu semua, memang sudah tanggung jawab 

seorang guru yang dimana seorang guru harus mempunyai seluruh 

rangkaian kesiapan pendekatan terhadap peserta didik, dan juga harus 

memiliki kompetensi paedagogik, profesional, pribadi dan sosial. 
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Persiapan sebelum mengajar termasuk dalam kompetensi profesional 

seorang guru.  

Hal yang sama dipaparkan oleh Ibu Erlyn Indriati selaku waka 

kurikulum sebagai berikut: 

“Pendidik memiliki pendekatan yang baik terhadap peserta 

didik salah satunya adalah sebagai fasilitator namun pendidik juga 

harus dituntut memiliki 4 kompetensi, baik paedagogik, 

profesional, kepribadian dan sosial. Bimbingan, arahan juga sangat 

penting untuk peserta didik awal pembelajaran berlangsung agar 

pondasi akhlak dan sikap peserta didik kuat dan memiliki sopan 

santun yang baik. Tugas guru sebagai fasilitator tidak hanya 

memfasilitasi saja tetapi ada kesiapan-kesiapan yang perlu 

dipersiapkan dengan baik seperti perangkat pembelajaran, 

instrumen nilai dan program-program tahunan bahkan semester. 

Ditunjang dengan media, strategi dan metode akan memberikan 

pembelajaran yang sangat menyenangkan yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik 5 M”.
80

 

 

Guru harus selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada 

peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

selanjutnya dan penguatan ketika peserta didik diberikan pertanyaan-

pertanyaan yang kurang benar, sehingga secara prinsip tujuan 

pembelajaran akan tercapai dengan baik adanya kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Hal tersebut mengenai kesiapan dari seorang guru PAI dan siswa 

harus mempunyai konsisten dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, namun kesiapan yang dilakukan oleh siswa benar-benar di 

persiapkan dengan baik sehingga akan tercipta pembelajaran yang 

efektif, inovatif dan kreatif.   
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Erlyn Indriati, Wawancara, Balung, 21 Januari 2019  
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Hal tersebut dipertegas oleh bapak Imam Masruri selaku guru 

PAI di temui diruang tamu SMP Negeri 1 Balung, sebagai berikut:  

“Peran guru tidak hanya fasilitator namun juga sebagai 

mediator dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang 

maksud mediator disini guru langsung sebagai media pembelajaran 

yang menerangkan secara langsung dengan peserta didik. Dan juga 

harus bisa”.
81

 

 

Lain halnya apa yang dikatakan oleh bapak Faeqotul Imam selaku 

guru PAI ditemui di kantor dewan guru, sebagai berikut: 

“Peran pendidik sebagai mediator tidak hanya sebagai media 

langsung ketika pembelajaran. Namun juga sebagai suri tauladan 

atau contoh secara langsung oleh anak-anak. Apa yang kita 

kerjakan akan ditiru oleh anak-anak, sehingga kita harus bisa 

menjaga sikap kita dengan baik. Dikatakan media disini ada media 

visual, audio dan audio visual harus benar-benar pendidik 

menguasai media pembelajaran”.
82

 

 

Hal tersebut dipertegas oleh bapak Abdul Munip selaku guru PAI 

ditemui diruang tamu SMP Negeri 1 Balung, sebagai berikut: 

“Pendidik sebagai mediator harus bisa memberikan tampilan 

yang baik sehingga peserta didik bisa terfokus pada pendidik 

maupun kepada materi. Dengan tampilan itu harapannya peserta 

didik bisa senang ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Tampilan ini secara keseluruhan baik pakaiannya, cara 

mengajarnya dan juga sebagai media berjalan karena peserta didik 

melihat”.
83

 

 

Peran pendidik sebagai mediator sangat memberikan pengaruh 

yang besar terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam, karena 

mediator disini pendidik secara langsung menjadi media dalam 

pembelajaran yang langsung menjadi tauladan atau contoh secara 

langsung pada anak-anak. Namun media yang dimaksud adalah seorang 
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Imam Masruri, Wawancara, Balung, 24 Januari 2019  
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Faeqotul Imam, Wawancara, Balung, 08 Januari 2019  
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Abdul Munip, Wawancara, Balung, 09 Januari 2019  
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pendidik yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengajar dan 

juga ditunjang dengan perfomance atau penampilan yang rapi sehingga 

anak-anak bisa fokus pada pendidik maupun pada materi pembelajaran. 

Selain itu juga tugas pendidik sebagai motivator dalam 

pembelajaran sangat mempunyai nilai besar pada jati diri peserta didik di 

SMP Negeri 1 Balung para pendidik juga mempunyai peran dalam 

memberikan motivasi belajar dan kehidupan untuk anak-anak. 

Hal ini disampaikan oleh bapak Imam Masruri selaku guru PAI 

ditemui dikantor guru, sebagai berikut: 

“Tugas pendidik juga sebagai motivator dalam pembelajaran, 

motivasi ini berupa stimulus semangat dalam belajar dan 

mengkaitkan materi ini dengan kehidupan yang dialami oleh 

peserta didik. Motivasi ini juga bisa berupa nasehat, pujian pada 

peserta didik. Namun juga motivasi eksternal juga pernah saya 

berikan pada peserta didik berupa hadiah buku dan punishment 

yang bersifat mendidik yaitu membaca surat yasin dan surat 

pendek. Pemberian nilai juga termasuk motivasi agar peserta didik 

semangat dalam belajar”.
84

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh bapak Agus Saiful Rizal selaku guru 

PAI ditemui diperpustakaan, sebagai berikut: 

“Peran pendidik juga sebagai motivator, motivasi yang sering 

dilakukan adalah memberikan gambaran pada peserta didik kelak 

kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat sehingga 

ada dua pilihan antara surga dan neraka. Motivasi ini bersifat 

intrinsik yang sering saya lakukan sehingga dengan motivasi ini 

membawa suatu manfaat yang lebih untuk peserta didik”.
85
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Imam Masruri, Wawancara, Balung, 11 Februari 2019  
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Agus Saiful Rizal, Wawancara, Balung, 16 Februari 2019  
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Peneliti masih kurang puas mengenai motivasi yang diberikan 

oleh bapak Imam Masruri dan Agus Saiful Rizal pada pembelajaran PAI. 

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada salah satu siswa, sebagai berikut: 

“(M. Afifuddin kelas VIII-A) kemudian ia menjawab, 

motivasi yang sering saya terima penguatan terhadap nilai tingkah 

laku dan pemberian pujian ketika bisa menjawab pertanyaan dan 

mendapat nilai yang bagus. Tidak hanya penguatan akhlak dan 

pemberian pujian namun juga pernah diberi hadiah ketika 

mendapatkan nilai ujian yang bagus”.
86

 

 

Hal tersebut dipertegas oleh Muhammad Haikal kelas IX-B, 

ditemui di mushollah, sebagai berikut: 

“Terkait motivasi yang diberikan pak guru kepada saya 

waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam, saya pernah 

diberikan bimbingan terkait akhlak kepada orang tua dan guru. 

Sebelum pembelajaran Pendidikan Agama Islam diajarkan sering 

kali kita diberikan motivasi-motivasi terkait kehidupan yang serba 

ilmu teknologi sehingga kita harus punya kontrol diri terhadap 

kecanggihan teknologi”.
87

 

 

Apa yang dikemukakan oleh M. Afifuddin dan Muhammad 

Haikal berbeda lagi dengan Muh. Nuril Bais yang biasanya dipanggil 

Nuril (Kelas VII-B) mengenai motivasi pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, mengungkapkan sebagai berikut: 

“Ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam saya pernah 

diberi ganjaran oleh pak guru, waktu itu saya tidak mengerjakan 

tugas sehingga saya disuruh baca surat yasin sampai selesai. Dari 

sini saya memahami dengan disuruhnya membaca surat yasin agar 

saya bisa faham dan mengerti dari disuruh membaca surat yasin. 

Inti dari semua itu pemberian ganjaran atau hukuman yang 

mendidik”.
88
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat 

penting dalam pembelajaran sebagai energi untuk peserta didik, karena 

memberikan efek yang positif seperti daya semangat belajar akan 

meningkat. Namun motivasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Balung ini 

menggunakan motivasi intrinsik dan ektrinsik sebagaimana yang 

dijelaskan di atas. 

Tidak hanya peran pendidik sebagai motivator namun juga 

sebagai counsellor atau pembimbing dalam pendidikan. Bimbingan 

tersebut bersifat menyeluruh dalam arti memberikan penyuluhan pada 

peserta didik baik yang bersifat tingkah laku dan bekal kehidupan 

nantinya. Tidak hanya membimbing di sekolah saja namun juga 

bimbingan bisa dilakukan datang dirumah bapak/ibu guru maupun lewat 

via telvon.   

  Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Imam Masruri 

selaku guru PAI ditemui diruang tamu, sebagai berikut: 

“Kita harus peka terhadap masalah yang dimiliki oleh anak-

anak atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak 

seperti kesulitan belajar dan juga masalah pribadi yang dialami 

oleh anak-anak. Itupun juga mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik baik potensi akademik maupun non 

akademik”.
89

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Chalid selaku kepala sekolah 

ditemui diruang kepala sekolah, sebagai berikut: 

“Pendidik harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

peserta didik dengan melihat kondisi yang dialaminya seperti 

kesulitan belajar dan juga masalah yang dihadapi oleh peserta didik 
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yang berakibat pada semangat belajarnya disekolah. Sehingga 

dengan berbagai masalah yang didapat oleh peserta didik, pendidik 

harus mempunyai ide-ide yang kreatif untuk memberikan solusi 

yang baik untuk peserta didik”.
90

 

 

Apa yang dikatakan oleh bapak Imam Masruri dan bapak Chalid 

berbeda lagi dengan ibu Siti Waqiah selaku guru Bimbingan Konseling, 

ditemui diruang guru, sebagai berikut: 

“Dikatakan pendidik itu sebagai konselor atau pembimbing. 

Seharusnya pendidik menerapkan interaksi yang baik antara 

peserta didik dan pendidik, proses pembelajaran yang di kelas 

bernuansa bimbingan dan memberikan solusi terhadap peserta 

didik yang memiliki masalah, adanya kemampuan yang dimiliki 

guru membimbing peserta didik”.
91

 

 

Dari penjelasan di atas terkait dengan pendidik sebagai konselor 

atau pembimbing merupakan tugas pendidik yang harus dimiliki untuk 

melihat kondisi yang dialami oleh peserta didik baik yang bersifat 

kesulitan dalam belajar dan masalah pribadi yang dialaminya. Begitu 

juga pendidik harus pandai-pandai membangun interaksi yang baik 

dengan peserta didik, pembelajaran yang bersifat memanusiakan manusia 

yang bernuansa bimbingan dan juga pendidik memiliki kompetensi 

kemampuan membimbing peserta didik. 

Namun tidak cukup pendidik sebagai konselor atau pembimbing, 

melainkan juga pendidik juga harus memiliki kemampuan sebagai 

evaluator dalam pembelajaran di sekolah baik dalam merencanakaan 

evauasi, melaksanakan evaluasi dan batas akhir pemanfaatan hasil 

evaluasi yang terakhir tujuan dari evaluasi.  
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Hal ini diungkapkan oleh bapak faeqotul Imam selaku guru PAI, 

sebagai berikut: 

“Sebagai evaluator pendidik berperan melaksanakan evaluasi 

baik dari fase merencakanakan penilaian, melaksanakan penilaian 

sampai batas akhir adalah pemanfaatan hasil penilaian atau 

evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi yang penting untuk dijadikan pedoman kedepannnya”.
92

 

 

Hal senada dikemukakan oleh ibu Erlyn Indriati selaku Waka 

Kurikulum ditemui diperpustakaan, sebagai berikut: 

“Yang pertama dalam evaluasi adalah salah satunya 

membuat suatu perencanaan evaluasi, perencanaan ini sangat 

penting karena akan memberikan efek yang sangat besar pada 

langkah selanjutnya. Perencanaan evaluasi harus dijabarkan secara 

spesifik, jelas dan komprehensif. Dengan evaluasi yang baik dan 

matang pendidik dapat merumuskan indikator pencapaian 

pembelajaran”.
93

 

 

Langkah yang selanjutnya pendidik sebagai evaluator pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dalam perencanaan evaluasi 

pembelajaran adalah merumuskan tujuan diadakannya evaluasi. Karena 

tahapan ini sangat penting untuk dijadikan rujukan bagi pendidik untuk 

menentukan teknik evaluasi yang benar dan relevan, dengan bahasa lain 

tujuan evaluasi harus ditetapkan sesuai dengan jenis evaluasi yang akan 

diterapkan pada pembelajaran, seperti evaluasi formatif dan sumantif. 

Penentuan tujuan evaluasi sangat penting akan memberikan 

kemudahan bagi pendidik dalam menyusun instrumen yang akan 

digunakan pendidik dalam melaksanakan evaluasi. Hal tersebut 

dikemukakan oleh bapak Abdul Munip selaku guru PAI, sebagai berikut: 

                                                 
92

Faeqotul Imam, Wawancara, Balung, 20 Februari 2019  
93

Erlyn Indriati, Wawancara, Balung, 21 Februari 2019  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

74 

 

“Menentukan tujuan evaluasi sangat penting, karena 

memberikan kemudahan bagi pendidik untuk membuat instrumen 

untuk melaksanakan evaluasi. Dengan adanya tujuan dari evaluasi 

adalah untuk mengetahui masing-masing kemampuan peserta didik 

dalam segi kognitif. Setelah diadakannya evaluasi pendidik dapat 

mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Sehingga pendidik sangat mudah untuk 

menentukan evaluasi yang cocok baik evaluasi formatif dan 

sumantif”.
94

 

 

Apa yang diungkapkan oleh bapak Abdul Munip berbeda lagi 

dengan apa yang dikemukakan oleh bapak Agus Saiful Rizal selaku guru 

PAI, sebagai berikut: 

“Tujuan evaluasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam 

penilaian ranah pengetahuan saja tetapi penilaian yang terkait 

tentang nilai afektif atau perilaku peserta didik. Sehingga pendidik 

sangat mudah untuk menilai sikap peserta didik. Penilaian sikap ini 

seperti sosial, jujur dan toleransi”.
95

 

 

  Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan teori 

humanisme pada aspek pendidik memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembelajaran. Dengan adanya peran pendidik dalam pembelajaran 

tidak hanya sebagai pengajar saja yang hanya memberikan pengetahuan 

pada peserta didik, tetapi juga harus bertindak dan berperan sebagai 

seorang fasilitator, motivator, mediator, konselor dan evaluator yang 

baik. Tidak hanya berperan saja namun pendidik juga ditunjang dengan 

kompentensi yang harus dimiliki. Sehingga pendidik mempunyai nilai 

yang lebih dan inovatif dalam mengembangkan tugasnya sebagai 

pendidik yang memberikan pengetahuan dan nilai sikap yang baik pada 

peserta didik.  
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2. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Metode Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang lengkap. Di 

dalam pembelajaran adanya suatu interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan menggunakan metode yang relevan dengan materi yang 

disampaikan pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Dalam setiap pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas tidak lepas 

adanya suatu metode pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan adanya sumber belajar 

pada suatu lingkungan. latihan atau pengulangan materi yang di ajarkan 

oleh seorang pendidik. Oleh karena itu, pembelajaran berupaya 

menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dengan 

menganalisis tujuan pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi yang 

terkandung di dalam kurikulum. 

Pada kegiatan untuk memilih, menetapkan dan mengembangkan 

cara-cara atau metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan sesuai kondisi yang ada, agar kurikulum 

dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

terwujud dalam diri peserta didik. 

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Abdul Munip 

selaku guru PAI, sebagai berikut: 
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“Pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Balung menerapkan metode ketika pembelajaran agar dapat 

memberikan semangat belajar pada peserta didik dan memberikan 

nuansa yang berbeda pada pembelajaran sehingga peserta didik akan 

lebih faham ketika menggunakan metode dalam pembelajaran”.
96

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Imam Masruri selaku guru 

PAI, sebagai berikut: 

“Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, kami 

menggunakan metode pembelajaran agar peserta didik bisa aktif 

ketika pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode, 

memberikan nuansa yang berbeda di dalam kelas. Sehingga dengan 

stimulus yang berupa metode dan pertanyaan, pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam serasa hidup dan semangat dalam belajar. 

Metode yang sering diimplementasikan pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah inquiry dalam bentuk diskusi dan 

contextual teaching learning”.
97

 

 

Dari paparan di atas bahwa dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung menerapkan metode ketika 

pembelajaran, metode pembelajaran yang diterapkan adalah 

diskusi/inquiry dan contextual teaching learning. Sehingga memberikan 

kesan yang berbeda ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

pemahaman materi yang diberikan oleh pendidik dengan menggunakan 

metode pembelajaran sangat memberikan pemahaman yang sangat besar 

kepada peserta didik. Agar peserta didik aktif ketika pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam namun juga pembelajaran yang dikaitkan 

dengan kehidupan yang nyata dan peserta didik diajak keluar untuk 

melihat fenomena yang nyata. 
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Ketika peneliti ikut serta dalam materi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, peneliti melihat pendidik menerapkan metode 

pembelajaran inquiry dalam bentuk diskusi yang bertema peta konsep. 

Dalam metode inquiry dalam bentuk diskusi ini dibagi menjadi beberapa 

kelompok, setiap kelompok diberikan satu tema pembahasan yang 

nantinya akan dibahas oleh kelompoknya masing-masing setelah itu 

perwakilan dari setiap kelompok maju didepan untuk dipresentasikan 

nantinya ada tanya jawab dari setiap kelompok. Namun dalam 

pembelajaran ini setiap kelompok harus menyediakan kertas bufalo dan 

merangkum hasil diskusi dengan teman sekelompok lalu ditulis dikertas 

bufalo yang nantinya dikaitkan dengan realita kehidupan yang nyata.
98

 

Begitu juga peneliti menemukan keunikan dalam penerapan 

metode inquiry dalam bentuk diskusi ketika pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam berlangsung dengan model pembelajaran aktif, maka 

peserta wajib memberikan pertanyaan dan menyanggah jawaban yang 

diberikan oleh pemateri ketika menyampaikan hasil diskusi kelompok 

didepan. Keunikan ini berupa pemberian poin nilai kepada yang 

bertanya, tugas pemateri menjawab pertanyaan dari kelompok lain atau 

penanya apabila pemateri tidak bisa maka pertanyaan tersebut dijawab 

oleh teman kelompoknya, tetapi juga poin nilai diberikan pada yang bisa 
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menjawab baik pemateri maupun teman kelompoknya dan begitu juga 

dengan kelompok-kelompok yang lain.
99

 

Paparan yang di atas, penerapan metode inquiry dalam bentuk 

diskusi bertema peta konsep pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

sudah dilaksanakan dengan baik. Implementasi metode inquiry yang 

dilakukan oleh pendidik dengan cara membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok dan diberi tema masing-masing sehingga 

pembelajaran sangat efektif dan efisien untuk menjadikan siswa agar 

lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dan juga tidak luput pemberian poin nilai kepada peserta didik yang 

bertanya kepada pemateri dan begitu juga pemateri menjawab pertanyaan 

tersebut apabila tidak maka dijawab oleh teman kelompoknya. 

Pada kesempatan yang lain bapak Agus Saiful Rizal selaku guru 

PAI di temui di perpustakaan, beliau mengungkapkan sebagai berikut: 

“Implementasi metode inquiry/diskusi dengan tema peta 

konsep sudah benar-benar saya terapkan ketika pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Namun dalam metode diskusi ini saya 

dengan menggunaan sistem pembagian kelompok, ada tujuh 

kelompok setiap kelompok terdiri ada 6 anak. Namun ada peraturan 

yang harus diikuti ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan metode inquiry/diskusi, setiap kelompok harus 

memunyai kertas bufalo yang nantinya hasil diskusi ditulis dikertas 

bufalo dan ditempel dipapan tulis dan setiap kelompok memiliki tema 

masing-masing”.
100

 

 

Implementasi metode diskusi pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung, akan memberikan dampak yang 
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sangat positif bagi peserta didik karena akan membangun kebiasaan 

musyawarah ketika memecahkan suatu problem yang akan mendapat 

solusi atau jawaban dari teman-teman semua kelompok. Dengan metode 

inquiry dalam bentuk diskusi dengan teman-teman kelompoknya bukan 

berarti pendidik/guru tidak akan meluruskan jawaban-jawaban yang 

disampaikan oleh teman-temannya. Yang nantinya diakhir pembelajaran 

guru akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi, sehingga efek 

penguatan tersebut bisa menyakinkan peserta didik terkait masalah yang 

didiskusikan. Dengan sistem pembagian kelompok ini agar memberikan 

nilai kemandirian, tanggung jawab dan kritis terhadap peserta didik yang 

akan menjadikan pemberian kehidupan nantinya. 

Dengan menerapkan metode inquiry dalam bentuk diskusi pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, memberikan efek pengaruh yang 

besar terhadap motivasi belajar siswa. Terkait ini bisa dilihat dari 

oberservasi yang dilakukan oleh peniliti ketika mengikuti proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik di kelas VIII-A dan VIII-B. 

Stimulus yang diberikan oleh guru PAI ketika pembelajaran dengan 

menerapkan model diskusi dan pemberian poin nilai kepada penanya dan 

yang menjawab pertanyaan tersebut sehingga respon yang diberikan oleh 

peserta didik sangat antusias dan semangat yang mengebu-ngebu. 

Disinilah peran seorang pendidik yang harus mempunyai ide kreatif 

ketika pembelajaran berlangsung. 
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Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Abdul Munip selaku guru 

PAI, sebagai berikut: 

“Ketika menerapkan model inquiry dalam bentuk diskusi pada 

saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam, peserta didik sangat 

aktif dan antusias ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

di lain sisi bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, terkadang juga 

ada sebagian siswa yang kurang merespon”.
101

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Chalid selaku kepala SMP 

Negeri 1 Balung, sebagai berikut: 

“Dalam observasi saya, ketika guru-guru mengajar di kelas 

dengan menggunakan metode diskusi sudah baik, karena memberikan 

nilai yang positif kepada peserta didik dengan menggunakan metode 

diskusi bisa meningkatkan motivasi belajar siswa namun tidak semua 

materi pelajaran menggunakan metode inquiry dalam bentuk diskusi 

melihat tema materi apa yang relevan dengan metode tersebut”.
102

 

 

Berdasarkan statemen di atas, bahwa dalam materi Pendidikan 

Agama Islam adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk 

pembentukan tigkah laku atau pembiasaan dalam mengamalkan agama 

yang telah dipelajari oleh siswa. Maka dengan menggunakan metode 

inquiry dalam bentuk diskusi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

akan terlaksana dengan baik. Memberikan pengaruh terhadap siswa 

dengan adanya motivasi belajar siswa sehingga metode diskusi sangat 

diminati oleh anak-anak, selain motivasi belajar siswa adapun keaktifan 

dan antusias siswa menjadi nilai positif untuk siswa. 

Peneliti masih kurang puas mengenai metode inquiry dalam bentuk 

diskusi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peneliti 
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mengajukan pertanyaan kepada salah satu siswa yang bernama Indri Ayu 

Sandra Lela Kelas IX-A, sebagai berikut:  

“Ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam menerapkan 

metode diskusi memberikan nuansa yang berbeda karena 

memberikan gairah semangat belajar dan keaktifan di dalam kelas. 

Dengan adanya model ini siswa di anjurkan aktif untuk bertanya 

dan memberikan jawaban kepada penanya”.
103

 

 

Apa yang dikemukakan oleh Indri berbeda lagi dengan 

Muhammad Riski yang biasanya dipanggil Riski mengenai metode 

diskusi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, mengungkapkan 

sebagai berikut: 

“Melihat kondisi di kelas ketika pembelajaran PAI dengan 

menggunakan metode inquiry dalam bentuk diskusi terpengaruh 

hanya kepada teman-teman yang aktif saja, yang bisa mengikuti 

alur pembelajaran. Untuk teman-teman yang tidak aktif hanya 

sebagai penonton saja”.
104

 

 

3. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Evaluasi Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Penilaian merupakan salah satu titik ukur untuk melihat 

keberhasilan peserta didik, penilaian ini mengukur dari segi kemampuan 

peserta didik baik sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga 

dengan adanya acuan penilaian tersebut. Pendidik memiliki acuan dalam 

penilaian pendidikan agama Islam. Penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan memiliki standar indikator penilaian. 

Dalam mensukseskan program pemerintah pendidikan khususnya 

terkait penilaian kurikulum 2013, pemerintah tidak henti-hentinya 

                                                 
103

 Indri Ayu Sandra Lela, Wawancara, Balung, 05 Maret 2019 
104

Muhammad Riski, Wawancara, Balung, 05 Maret 2019 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

82 

 

melaksanakan program pelatihan bagi pendidik berupa seminar dan 

workshop untuk memantangkan penilaian terhadap peserta didik dan juga 

uji coba praktek penilaian yang sebenarnya sehingga memberikan efek 

positif untuk pendidik menilai peserta didiknya secara autentik. 

 Pada penerapan penilaian pada kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 

Balung dengan banyak berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh 

semua elemen sekolah khususnya pendidik. Upaya yang dilakukan 

adalah melakukan berbagai pelatihan dan mengikuti pedoman yang 

diberikan oleh pemerintah khususnya pemerintah pendidikan.  

Mengenai hal tersebut diungkapkan oleh bapak Chalid selaku 

kepala SMP Negeri 1 Balung, sebagai berikut:   

“Terkait penilaian atau evaluasi di SMP Negeri 1 Balung 

sudah menerapkan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Untuk mengisi kemampuan para pendidik, saya mengirimkan 

untuk ikut pelatihan atau seminar yang terkait tentang penilaian 

baik sikap, pengetahuan dan keterampilan”.
105

 

 

Hal senada diungkapkan oleh ibu Erlyn Indriati selaku waka 

kurikulum ketika di temui di kantornya, menyatakan sebagai berikut: 

“Dalam persiapan penilaian di SMP Negeri 1 Balung, semua 

pendidik harus membuat pedoman dan perencanaan yang merujuk 

pada indikator penilaian baik sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Dan juga ditunjang dengan perangkat pembelajaran seperti silabus, 

prota, promes dan RPP”.
106

 

 

Dalam mengaktualisasikan penilaian pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung menerapkan penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan namun sebelum pendidik 
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menerapkan penilaian tersebut adanya suatu pelatihan, seminar dan 

workshop untuk pengembangan diri bagi pendidik. Dari pelatihan ini ada 

perubahan dalam penilaian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sebelum penilaian dilakukan pendidik harus menyiapkan instrumen 

penilaian dan indikator pencapaian, selain itu juga perangkat 

pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik seperti silabus, 

prota,promes dan RPP. 

Mengenai penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dilakukan dengan melihat sikap peserta didik dengan melihat sikap 

peserta didik bisa melihat nilai-nilai sikap yang dicerminkan oleh peserta 

didik. baik itu sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual ini nilai 

pembelajaran ibadah seperti menghargai dan menghayati ajaran yang 

lain, namun dalam konteks pendidikan kita harus menghargai antar 

teman baik menghargai pendapat dan perbedaan yang ada di sekolah. 

Menghayati ajaran yang dianut oleh sesama nilai sikap spiritual ini harus 

dilaksanakan oleh semua umat yang beragama. 

Perencanaan adalah suatu hal yang urgen dalam menentukan 

suatu keefektifan dan efisiensi dalam penilaian autentik dalam ranah 

sikap. Perencanaan yang dilaksanakan pada penilaian sikap yang 

dilakukan oleh guru PAI sangat menentukan keberhasilan dalam 

penilaian sehingga semua komponen yang ada di sekolah harus ikut 

andil. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Abdul Munip selaku guru 

PAI, sebagai berikut:  
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“Ketika melaksanakan penilaian sikap pada pembelajaran 

PAI, adanya perencaan yang saya lakukan terlebih dahulu tentang 

bagaimana teknis atau cara penilaiannya. Adanya perencanaan 

merupakan suatu yang urgen atau sangat penting dalam 

menentukan indikator keberhasilan dan kesuksesan”.
107

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Imam Masruri selaku 

guru PAI, sebagai berikut: 

“Dalam penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam harus ada perencanaan dan persiapan yang matang 

sehingga akan memberikan kemudahan dalam penilaian tersebut. 

Semisal dengan melihat sikap peserta didik ketika ada temannya 

memberikan pendapat ketika diskusi apakah bisa menghargai apa 

tidak ketika ada temannya memberikan pendapat. Selanjutnya 

terkait sholat, di sini juga sholat dhuhur diabsen sehingga bisa 

melihat kedisiplinan peserta didik ketika sholat dhuhur”.
108

 

 

Dari paparan di atas dijelaskan adanya perencanaan pada 

penilaian sikap terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Balung sangat urgen atau penting yang memberikan 

keberhasilan dan kelancaran. Perencanaan yang sangat dibutuhkan adalah 

sikap yang dinilai baik teknis dan cara penilaiannya. Sehingga 

memberikan kemudahan ketika penilaian sikap, penilaian ini meliputi 

spiritual dan sosial. Penilaian sikap khususnya spiritual meliputi 

menghayati dan menghargai ajaran yang di anut namun di sekolah ini 

peserta didik harus mengikuti aturan yang berlaku semisal sholat dhuha, 

dhuhur, berdo’a sebelum pembelajaran dan patuh kepada bapak dan ibu 

guru. Terkait penilaian sosial meliputi sikap jujur, tanggung jawab, 

disiplin. Di SMP Negeri 1 Balung terkait penilaian sosial bagaimana 
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peserta didik bisa disiplin ketika datang di sekolah tidak boleh terlambat, 

pekerjaan tugas harus tepat waktu dan tidak boleh berbohong ketika tidak 

mengerjakan tugas.    

Evaluasi yang terkait dengan sikap dapat dilakukan dengan sikap 

apa yang harus akan dinilai yang mengacu kepada sikap spiritual dan 

sosial yang ditetapkan pemerintah. Mengenai hal tersebut diungkapkan 

oleh bapak Agus Saiful Rizal selaku guru PAI, sebagai berikut:  

“Menentukan sikap yang nantinya akan dikembangkan ketika 

melakukan penilaian sikap yang dilakukan dengan mempertimbangkan 

sikap spiritual dan sikap sosial. Yang nantinya ketika penilaian kita tidak 

akan dibingungkan dengan ranah sikap apa yang nantinya akan dinilai, 

melihat indikator pencapaiannya agar tidak keluar dari indikator sikap 

spiritual dan sosial”.
109

 

 

Indikator pencapaian pada penilaian sikap, baik sikap spiritual 

dan sosial dijadikan sebagai tolak ukur bagi guru PAI untuk menentukan 

keberhasilan dan kesuksesan peserta didik. Indikator merupakan suatu 

ciri peserta didik yang memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan sikap 

yang akan dikembangkan.  

Hal ini di ungkapkan oleh bapak Faeqotul Imam selaku guru PAI, 

sebagai berikut: 

“Kita ibaratkan dengan sepertinya halnya RPP. Penilaian sikap 

memang ada indikator pencapaian sehingga nantinya sikap peserta didik 

terukur dengan jelas dan akurat dengan adanya indikator-indikator 

tersebut. Contoh yang konkret nilai ketaatan peserta didik dalam 

beribadah dapat kita lihat dan fahami dengan sikap yang taat dan patuh 

menjalankan perintah agama Islam yaitu sholat, aktif mengikuti kajian 

keagamaan di sekolah, mengajak teman-temannya untuk sholat 

berjamaah, tepat waktu ketika sholat, dan ikut serta dalam kegiatan 

agenda peringatan hari besar Islam seperti pondok ramadhan, 1 
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muharram, maulid Nabi Muhammad Saw, Isro’ Mi’raj, pembagian zakat 

fitrah dan pembagian daging kurban”.
110

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Imam Masruri selaku guru 

PAI, sebagai berikut: 

“Penentuan indikator sangat penting pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, karena memudahkan kita untuk 

mendeteksi sikap anak-anak ketika pembelajaran di kelas maupun 

di luar. Sikap sosial dengan indikator disiplin kita bisa melihat 

bagaimana ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam tugas 

hendak harus selesai tepat waktu atau disiplin baik tugas rumah 

maupun tugas kelas sehinga akan memberikan nuansa yang 

berbeda dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam”.
111

 

 

Indikator-indikator dalam ranah sikap dijadikan sebagai acuan 

penilaian oleh guru PAI ketika menilai peserta didik baik dalam proses 

pembelajaran dan di luar kelas dengan ketentuan mengamati peserta 

didik mulai dari perilaku dan ucapan. Sehingga penilaian sikap tidak 

hanya berlaku pada proses pembelajaran saja namun di luar kelas peserta 

didik juga diamati. 

Namun dalam penilaian sikap juga ada teknik-teknik yang 

dijadikan sebagai dasar ketika penilaian sikap, teknik yang digunakan 

observasi, penilaian diri, jurnal. Adapun bentuk dan teknik penilaian 

yang dipakai pada penilaian sikap adalah tahap yang selanjutnya setelah 

menentukan indikator pencapaian.   

Di dalam penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dilaksanakan pada proses pembelajaran, pertengahan, akhir semester, 

dengan berbagai macam penilaian sehingga dalam penilaian ini guru PAI 
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bisa melihat secara objektif, mana peserta didik yang mendapatkan 

reward (nilai baik) dan punishment(nilai jelek). Hal tersebut diungkapkan 

oleh bapak Abdul Munip selaku guru PAI, sebagai berikut:  

“Memberikan nilai yang baik harus sesuai dengan hasil dari 

pekerjaannya seperti mengerjakan tugas,ikut serta dalam 

pembelajaran sehingga nantinya akan mendapatkan nilai yang baik. 

Namun sebaliknya jika siswa tidak mengerjakan tugas atau tidak 

ikut serta dalam pembelajaran tanpa alasan maka akan 

mendapatkan punishment seperti nilainya kurang baik sebaliknya 

apabila siswa ikut serta dalam pembelajaran, mengerjakan tugas 

nantinya akan mendapatkan reward (nilai baik)”.
112

 

 

Pendapat yang sama diungkapkan oleh bapak Imam Masruri 

selaku guru PAI, beliau menuturkan sebagai berikut: 

“Dalam penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

atau mata pelajaran yang lain ini sama seperti halnya ketika siswa 

tidak mengerjakan tugas dari segi nilai akan jelek atau ketika ujian 

di bawah nilai KKM maka diadakan remidi bagi siswa yang 

bersangkutan”.
113

 

 

Adanya suatu penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, sama halnya dengan akibat yang diterima oleh siswa, nilai ini 

sebagai hadiah atau hukuman. Nilai yang baik akan dipertahankan 

sebaliknya jika nilai jelek akan ditinggalkan atau tidak di ulangi. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengaktualisasikan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan 

Agama, perlunya kita menentukan indikator terlebih dahulu dari setiap 

ranah sikap baik spiritual dan sosial sehingga nantinya memberikan 

kemudahan dalam melakukan penilaian tersebut. Setelah menentukan 
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indikator pencapaian setelah itu tahap yang selanjutnya membentuk dan 

menentukan teknik penilaian. Namun dalam penilain ini ada suatu reward 

yang berupa nilai yang bagus dan punismenht berupa nilai yang kurang 

baik peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. 

Dalam evaluasi yang di lakukan di SMP Negeri 1 Balung yang 

sudah dilaksanakan tidak hanya penilaian sikap atau afektif saja, namun 

penilaian pengetahuan atau kognitif juga dilaksanakan. Mengajarkan 

nilai pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman yang di dalami oleh 

anak-anak merupakan pemahaman daya otak untuk menyerap materi 

yang disampaikan oleh pendidik.  

Penilaian pada ranah kognitif atau pengetahuan terdapat 

indikator-indikator pada ranah pengetahuan yang mencakup pemahaman 

konsep, faktual, dan prosedural. Penilaian pada ranah kognitif atau 

pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk 

penilaian melihat pada KD ketika penugasan atau ulangan. Dan juga 

adanya teknik penilaian dalam ranah kognitif. Teknik-teknik tersebut 

yang dijadikan patokan pada penilaian kognitif. 

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Abdul Munip selaku guru 

PAI, sebagai berikut: 

“Teknik-teknik penilaian pada ranah kognitif pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung 

dengan teknik penugasan dan ulangan. Penugasan ini diambil dari 

tugas harian dan tugas rumah. Penugasan ini dilakukan setelah 

menyelasaikan KD pada bab tersebut. Namun kalau saya sendiri 

sebelum mengadakan ulangan harian adanya kontrak ulangan di 

awal pembelajaran sehingga anak-anak bisa ada persiapan dan 
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kematangan untuk belajar persiapan ulangan dan penugasan hasil 

penilaian kognitif dapat dilihat dirapot”.
114

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Agus Saiful Rizal selaku 

guru PAI, Sebagai berikut: 

“Teknik pada penilaian kognitif bisa berupa penugasan dan 

ulangan, dan juga ada tes yang menunjang nilai keberhasilan anak-

anak. Tes yang dilakukan oleh saya sendiri bisa tes tulis dan tes 

lisan. Tes tulis kita menyiapkan kisi-kisi soal yang saya buat dan 

juga mengambil dari buku paket dan buku siswa. Begitu juga 

dengan tes lisan saya membuat sendiri soalnya terkait dengan bab 

yang disampaikan”.
115

 

 

Paparan di atas menjelaskan bahwa penilaian kognitif pada 

pembelajaran PAI di SMP 1 Negeri Jember sudah dijalankan dengan 

menggunakan pedoman-pedoman yang ada seperti teknik penugasan, 

ulangan, tes tulis dan tes lisan. Namun pada penilaian kognitif dilakukan 

ketika selesainya perbab pada materi Pendidikan Agama Islam. Terkait 

penugasan dan ulangan pada materi Pendidikan Agama Islam, awal tahun 

ajaran mengadakan kontrak belajar yang terkait dengan ulangan dan 

penugasan. Soal yang diberikan pada anak-anak diambilkan dari buku 

paket dan buku siswa begitu juga membuat sendiri yang ada pada kisi-

kisi. 

Berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh bapak Imam 

Masruri selaku guru PAI, sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui keberhasilan anak-anak pada segi 

pengetahuan saya menggunakan tes lisan untuk mendapatkan nilai 

pengetahuan, karena tes lisan ini sangat memberikan nilai yang 
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autentik atau asli ketika saya menguji anak-anak dengan tes lisan. 

Tidak ada yang saling kerja sama ketika ulangan”.
116

 

 

Pada penilaian kognitif pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam juga menggunakan buku pendamping siswa untuk tugas di rumah 

agar ada tambahan materi lebih matang dengan adanya tambahan dari 

buku berupa soal-soal terkait pengetahuan. Sebagaimana diungkapkan 

oleh bapak Faeqotul Imam selaku guru PAI, sebagai berikut: 

“Penilaian pada pengetahuan siswa, saya menggunakan soal-

soal yang ada dibuku siswa agar ada nilai tambahan terkait 

pengatahuan siswa. Tugas rumah yang diambil dibuku siswa untuk 

tambahan buku paket dari saya. Soal yang saya berikan bisa pilihan 

ganda dan uraian. Untuk tes lisan saya juga melalukan namun tidak 

sesering tes tulis, nilai kognitif juga bisa dilihat dari nilai UTS dan 

UAS”.
117

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Abdul Munip selaku guru 

PAI, sebagai berikut: 

“Teknik penugasan pada anak-anak saya juga memberikan 

tugas rumah yang bersifat berkelompok. Seperti materi bab puasa, 

anak-anak saya suruh untuk membuat rangkuman yang nantinya 

ditulis dikertas manila dengan didesain yang bagus dan nantinya 

semua kelompok mempresentasikan hasil rangkuman tentang bab 

puasa di depan kelas. Disinilah saya bisa menilai kognitif anak-

anak baik yang menjadi pemateri maupun yang bertanya pada 

pemateri.Nantinya ketika pemateri tidak bisa menjawab pertanyaan 

tersebut, bisa dijawab oleh teman-teman kelompoknya dan banyak 

sekali terkait untuk mendapat nilai kognitif dari anak-anak bisa 

juga dari nilai UTS dan UAS”.
118

 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, penilaian 

kognitif pada peserta didik di SMP Negeri 1 Balung dengan 

menggunakan teknik-teknik penilaian kognitif berupa penugasan, 
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ulangan, tes tulis dan tes lisan. Dari hasil mengerjakan soal yang 

diberikan oleh pendidik baik secara individu maupun kelompok. Sebelum 

memberikan tugas ulangan pada peserta didik, adanya kontrak 

pembelajaran yang terkait dengan tugas harian dan ulangan setiap bab 

atau KD. Sehingga peserta didik ada persiapan yang matang ketika 

mengikuti ulangan tersebut. Nilai kognitif atau pengetahuan yang diambil 

dari peserta didik bisa dilihat dari nilai tugas harian yang ada dibuku atau 

mendesain soal-soal tersebut. Dari sini bisa mendapatkan nilai yang 

autentik dari segi pengetahuan. 

Teknik penugasan bisa berupa tugas harian di kelas dan ulangan, 

dengan berbagai teknik bisa dengan tes tulis dan lisan. Tes tulis bisa kita 

mengambil soal dari buku pendamping siswa maupun pendamping guru, 

soal yang diberikan pada peserta didik bisa berupa pilihan ganda dan 

uraian. Namun untuk penilaian tes lisan bisa berupa pertanyaan-

pertanyaan yang didesain oleh pendidik dan juga soal yang ada dibuku. 

Tidak hanya nilai penugasan baik tugas di kelas, ulangan dan tes tulis dan 

tes lisan namun juga dillihat dari nilai UTS dan UAS sebagai titik nilai 

yang utama pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan ketika 

peserta didik nilai UAS tidak sampai nilai KKM maka akan diadakan 

remidial. 

Tahapan yang terakhir pada penilaian teori humanisme pada 

pembelajaran PAI di SMP 1 Negeri Balung adalah penilaian 

keterampilan atau psikomotorik. Evaluasi ini terkait pada beberapa 
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indikator penilaian diantaranya praktek, produk, proyek dan portofolio. 

Semua indikator ini dilakukan diberbagai sekolah. Untuk melihat unjuk 

kerja dari peserta didik yang dilihat adalah gerakan dan aturan-aturan 

dalam gerakan. 

Penilaian psikomotorik yang ada di SMP Negeri 1 Balung, yang 

selalu dilakukan adalah penilian praktek, namun penilaian yang dapat 

pada ranah psikomotorik menyesuaikan dengan KD. Ketika materi itu 

bisa dipraktekkan, Siswa harus mempraktekkan dengan baik dan benar. 

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Abdul Munip selaku guru PAI, 

sebagai berikut: 

“Ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas yang 

sering saya lakukan adalah praktek. Praktek yang dilakukan 

merupakan melihat KD yang disampaikan pada pembelajaran. 

Tetapi tidak praktek saja namun juga penilaian produk dari peserta 

didik yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas terkait 

materi bab puasa. Sehingga nanti yang akan dikumpulkan adalah 

hasil rangkuman yang ditulis dikertas manila yang didesain sebaik 

mungkin dan nantinya anak-anak mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya”.
119

 

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Imam Masruri selaku guru 

PAI, sebagai berikut: 

“Mengenai penilaian psikomotorik pada materi PAI yang 

sering juga saya lakukan adalah praktek dan hafalan. Kita juga 

melihat kompetensi dasar yang ada, semisal hafalan kita adakan 

hafalan sebaliknya praktek kita mengambil nilai dari praktek. 

Ketika materi PAI ada bab thaharah kita praktekkan anak-anak ke 

mushollah untuk praktek berwudlu”.
120
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Penjelasan di atas dapat dipaparkan bahwa, penilaian 

psikomotorik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Balung dengan indikator penilaian keterampilan. Namun 

penilaian yang diterapkan di SMP Negeri 1 Balung terkait keterampilan 

hanya menggunakan praktek, hafalan dan produk. Dan juga melihat 

kompetensi dasar pada materi tersebut. Ketika kompetensi dasar itu bisa 

dipraktekkan maka akan diadakan dipraktek dan sebaliknya kalau 

kompetensi dasar itu hafalan maka akan diadakan hafalan. Sehingga 

dapat memperoleh nilai dari Praktek, hafalan dan produk pada materi 

Pendidikan Agama Islam.  

Namun ketika materi Pendidikan Agama Islam yang di SMP 

Negeri 1 Balung terkait nilai keterampilan yang peniliti observasi adalah 

praktek thaharah yang harus dipraktekan oleh anak-anak agar dapat 

bersuci dengan baik dan benar. Yang selanjutnya terkait dengan nilai 

tugas membuat produk materi bab puasa, anak-anak membuat rangkuman 

yang ditulis dikertas manila yang didesain secara bagus dan akhirnya 

dipresentasikan di depan kelas. Dari sini bisa diketahui nilai dari anak-

anak baik produk dan kognitif. 

Tidak hanya penilaian praktek, produk, dan hafalan, namun 

indikator yang berbasis proyek juga pernah diterapkan di SMP  Negeri 1 

Balung, yang diungkapkan oleh bapak Abdul Munip selaku guru PAI, 

sebagai berikut: 

“Penilaian yang berbasis proyek juga pernah saya terapkan 

terkait bab hormat kepada orang tua. Di sini anak-anak tak suruh 
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menulis kegiatan yang ada di rumah masing-masing yang terkait 

sikap kepada orang tua. Dan nantinya anak-anak harus membuat 

laporan dari kegiatan sehari-hari yang terkait dengan sikap hormat 

terhadap orang tua nantinya laoporannya ada tanda tangan orang 

tua dan guru”.
121

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Agus Saiful Rizal selaku 

guru PAI, sebagai berikut: 

“Penilaian proyek juga saya terapkan terkait tentang 

kedisiplinan sholat di rumah masing-masing bagi anak-anak. 

Karena dengan model penilaian proyek ini nantinya kita dapat 

melihat kedisiplinan anak-anak terkait sholat dirumah. Disitu anak-

anak akan membuat tabel di buku di dalam tabel ada sholat lima 

fardhu dan ada paraf orang tua dan guru. Buku tabel terkait sholat 

ini yang nantinya dikumpulkan sebagai nilai poyek dan 

kejujuran”.
122

 

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penilaian 

psikomotorik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Balung, menerapkan penilaian yang indikatornya praktek, 

hafalan, produk dan proyek. Penilaian praktek yang diterapkan adalah 

tentang bab thaharah dan sholat dari penilaian yang berbasis praktek bisa 

mengambil nilai dari sisi sempurnanya gerakan dalam sholat, thaharah 

dan bacaannya. Namun tidak hanya praktek saja, indikator yang berbasis 

hafalan juga dilaksanakan bab yang terkait dengan materi Al-Qur’an 

hadits sehingga anak-anak harus bisa menghafal dengan baik dan benar. 

Penilaian produk yang dilaksanakan dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil setiap kelompok akan diberi judul 

pembahasan yang nantinya akan didiskusikan dengan teman 
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kelompoknya. Hasil yang dinilai adalah produk yang sifatnya hasil 

merangkum dikertas manila dengan desain yang bagus mempunyai daya 

tarik pembaca dan setelah dipresentasikan didepan kelas. Terkait dengan 

penilaian proyek siswa akan diberikan tugas yang tadi dijelaskan oleh 

informan bahwa nantinya anak-anak akan diberikan tugas tentang bab 

hormat kepada orang tua di situ anak-anak harus menuis kegiatan sehari-

hari dirumah masing-smasing yang terkait dengan sikap kepada orang 

tua. Dan nantinya ada paraf dari orang tua dan gurunya. Disamping juga 

dengan kegiatan sholat di rumah nantinya ada tanda paraf orang tua dan 

gurunya ketika anak itu mengerjakan sholat di rumahnya.  

B. Temuan Penelitian 

Guna mengetahui keterkaitan antara hasil temuan yang diperoleh 

selama di lapangan dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh peneliti 

pada bab sebelumnya, maka dalam pembahasan temuan ini akan disampaikan 

gagasan-gagasan peneliti, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta 

penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan. 

1. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Pendidik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan paparan yang di atas dapat di jelaskan dalam aspek 

pendidik dengan menggunakan pembelajaran humanis khususnya dalam 

aspek pendidik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dikatakan 

sudah baik dan sempurna, hal ini sesuai dengan konsep pendidik yang 

memiliki nilai kemanusiaan yang menjadi landasan sebagai pendidik yang 
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profesional yang memiliki peran yang sangat besar terhadap nilai moral 

anak-anak bangsa dan mempunyai peran yang sangat menentukan 

keberhasilan anak- anak. Peran seorang sebagai fasilitator, mediator, 

motivator, counsellor, dan evaluator. Dari semua lima peran pendidik akan 

menentukan nilai keberhasilan pada anak-anak. Namun tidak cukup hanya 

memiliki lima peran tersebut, tetapi pendidik harus memiliki kompetensi 

yang diwajibkan oleh undang-undang sisdiknas baik kompetensi 

paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. 

Namun dalam realita yang ada pendekatan yang dilakukan oleh 

guru PAI yang ada di SMP Negeri 1 Balung ini sudah baik, guru sebagai 

fasilitator yang membawa proses belajar mengajar lebih efisien dan 

efektif. Eksistensi fasilitator yang peneliti tangkap dari hasil observasi 

adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan 

pendidik memberikan waktu untuk peserta didik yang lain untuk 

mendengarkan bahkan menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Dan 

juga memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran, tidak hanya 

memfasilitasi saja melainkan bisa membuat rasa nyaman ketika proses 

pembelajaran. 

Peran pendidik sebagai mediator sangat memberikan pengaruh 

yang besar terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam, karena 

mediator disini pendidik secara langsung menjadi media dalam 

pembelajaran yang langsung menjadi tauladan atau contoh secara 

langsung pada anak-anak. Namun media yang dimaksud adalah seorang 
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pendidik yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengajar dan 

juga ditunjang dengan perfomance atau penampilan yang rapi sehingga 

anak-anak bisa fokus pada pendidik maupun pada materi pembelajaran. 

Peran menjadi motivator sangat penting dalam pembelajaran 

sebagai energi untuk peserta didik, karena memberikan efek yang positif 

seperti daya semangat belajar akan meningkat. Namun motivasi yang 

dilakukan di SMP Negeri 1 Balung ini menggunakan motivasi intrinsik 

dan ektrinsik. Motivasi yang diberikan oleh pendidik tergantung pada 

problem yang dialami oleh anak-anak. 

Terkait dengan pendidik sebagai konselor atau pembimbing 

merupakan tugas pendidik yang harus dimiliki untuk melihat kondisi 

yang dialami oleh peserta didik baik yang bersifat kesulitan dalam belajar 

dan masalah pribadi yang dialaminya. Begitu juga pendidik harus pandai-

pandai membangun interaksi yang baik dengan peserta didik, 

pembelajaran yang bersifat memanusiakan manusia yang bernuansa 

bimbingan dan juga pendidik memiliki kompetensi kemampuan 

membimbing peserta didik. Bimbingan tersebut bersifat menyeluruh 

dalam arti memberikan penyuluhan pada peserta didik baik yang bersifat 

tingkah laku dan bekal kehidupan nantinya. Tidak hanya membimbing di 

sekolah saja namun juga bimbingan bisa dilakukan datang dirumah 

bapak/ibu guru maupun lewat via telvon. 

Langkah yang selanjutnya pendidik sebagai evaluator pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dalam perencanaan evaluasi 
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pembelajaran adalah merumuskan tujuan diadakannya evaluasi. Karena 

tahapan ini sangat penting untuk dijadikan rujukan bagi pendidik untuk 

menentukan teknik evaluasi yang benar dan relevan, dengan bahasa lain 

tujuan evaluasi harus ditetapkan sesuai dengan jenis evaluasi yang akan 

diterapkan pada pembelajaran, seperti evaluasi formatif dan sumantif. 

2. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Metode Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa dalam aspek metode ini 

yang ada di SMP Negeri 1 Balung, dikatakan sudah baik, siswa 

diharapkan untuk berani mencoba mempelajari materi Pendidikan Agama 

Islam. Bahwa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Balung menerapkan metode ketika pembelajaran, metode 

pembelajaran yang diterapkan adalah inquiry dalam bentuk diskusi dengan 

tema peta konsep dan contextual teaching learning. Sehingga memberikan 

kesan yang berbeda ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

pemahaman materi yang diberikan oleh pendidik dengan menggunakan 

metode pembelajaran sangat memberikan pemahaman yang sangat besar 

kepada peserta didik. Agar peserta didik aktif ketika pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan dikaitkan dengan kehidupan yang nyata 

sesuai dengan judul pembahasan. 

Penerapan metode inquiry dalam bentuk diskusi pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam sudah dilaksanakan dengan baik. Implementasi 

metode diskusi yang dilakukan oleh pendidik dengan cara membagi 
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peserta didik menjadi beberapa kelompok sehingga pembelajaran sangat 

efektif dan efisien untuk menjadikan siswa agar lebih aktif dan semangat 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan juga tidak luput 

pemberian poin nilai kepada peserta didik yang bertanya kepada pemateri 

dan begitu juga pemateri menjawab pertanyaan tersebut apabila tidak 

maka dijawab oleh teman kelompoknya. 

Implementasi metode diskusi pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP 1 Negeri Balung, akan memberikan dampak yang 

sangat positif bagi peserta didik karena akan membangun kebiasaan 

musyawarah ketika memecahkan suatu problem yang akan mendapat 

solusi atau jawaban dari teman-teman semua kelompok. Dengan metode 

diskusi dengan teman-teman kelompoknya bukan berarti pendidik/guru 

tidak akan meluruskan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-

temannya. Yang nantinya diakhir pembelajaran guru akan memberikan 

kesimpulan dari hasil diskusi, sehingga efek penguatan tersebut bisa 

menyakinkan peserta didik terkait masalah yang didiskusikan. Dengan 

sistem pembagian kelompok ini agar memberikan nilai kemandirian, 

tanggung jawab dan kritis terhadap peserta didik yang akan menjadikan 

pemberian kehidupan nantinya. 

3. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Evaluasi Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa dalam penerapan aspek 

evaluasi di SMP 1 Negeri Balung sudah berjalan dengan baik, Dalam 
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mengaktualisasikan penilaian pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP 1 Negeri Balung menerapkan penilaian sikap, pengetahuan 

dan keterampilan namun sebelum pendidik menerapkan penilaian 

tersebut adanya suatu pelatihan, seminar dan workshop untuk 

pengembangan diri bagi pendidik. Dari pelatihan ini ada perubahan 

dalam penilaian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum 

penilaian dilakukan pendidik harus menyiapkan instrumen penilaian dan 

indikator pencapaian, selain itu juga perangkat pembelajaran harus 

dipersiapkan dengan baik seperti silabus, prota,promes dan RPP. 

Mengenai penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dilakukan dengan melihat sikap peserta didik dengan melihat sikap 

peserta didik bisa melihat nilai-nilai sikap yang dicerminkan oleh peserta 

didik. baik itu sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual ini nilai 

pembelajaran ibadah seperti menghargai dan menghayati ajaran yang 

lain, namun dalam konteks pendidikan kita harus menghargai antar 

teman baik menghargai pendapat dan perbedaan yang ada di sekolah. 

Menghayati ajaran yang dianut oleh sesama nilai sikap spiritual ini harus 

dilaksanakan oleh semua umat yang beragama. 

Perencanaan pada penilaian sikap terhadap pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Negeri Balung sangat urgen atau 

penting yang memberikan keberhasilan dan kelancaran. Perencanaan 

yang sangat dibutuhkan adalah sikap yang dinilai baik teknis dan cara 

penilaiannya. Sehingga memberikan kemudahan ketika penilaian sikap, 
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penilaian ini meliputi spiritual dan sosial. Penilaian sikap khususnya 

spiritual meliputi menghayati dan menghargai ajaran yang di anut namun 

di sekolah ini peserta didik harus mengikuti aturan yang berlaku semisal 

sholat dhuha, dhuhur, berdo’a sebelum pembelajaran dan patuh kepada 

bapak dan ibu guru. Terkait penilaian sosial meliputi sikap jujur, 

tanggung jawab, disiplin. Di SMP Negeri 1 Balung terkait penilaian 

sosial bagaimana peserta didik bisa disiplin ketika datang di sekolah 

tidak boleh terlambat, pekerjaan tugas harus tepat waktu dan tidak boleh 

berbohong ketika tidak mengerjakan tugas. 

Begitu juga dengan penilaian kognitif pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung sudah dijalankan 

dengan menggunakan pedoman-pedoman yang ada seperti teknik 

penugasan, ulangan, tes tulis dan tes lisan. Namun pada penilaian 

kognitif dilakukan ketika selesainya perbab pada materi Pendidikan 

Agama Islam. Terkait penugasan dan ulangan pada materi Pendidikan 

Agama Islam, awal tahun ajaran mengadakan kontrak belajar yang terkait 

dengan ulangan dan penugasan. Soal yang diberikan pada anak-anak 

diambilkan dari buku paket dan buku siswa begitu juga membuat sendiri 

yang ada pada kisi-kisi. 

Teknik penugasan bisa berupa tugas harian di kelas dan ulangan, 

dengan berbagai teknik bisa dengan tes tulis dan lisan. Tes tulis bisa kita 

mengambil soal dari buku pendamping siswa maupun pendamping guru, 

soal yang diberikan pada peserta didik bisa berupa pilihan ganda dan 
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uraian. Namun untuk penilaian tes lisan bisa berupa pertanyaan-

pertanyaan yang didesain oleh pendidik dan juga soal yang ada dibuku. 

Tidak hanya nilai penugasan baik tugas di kelas, ulangan dan tes tulis dan 

tes lisan namun juga dillihat dari nilai UTS dan UAS sebagai titik nilai 

yang utama pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan ketika 

peserta didik nilai UAS tidak sampai nilai KKM maka akan diadakan 

remidial. 

Penilaian yang terakhir adalah aspek psikomotorik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung dengan 

indikator penilaian keterampilan. Namun penilaian yang diterapkan di 

SMP 1 Negeri Balung terkait keterampilan hanya menggunakan praktek, 

hafalan dan produk. Dan juga melihat kompetensi dasar pada materi 

tersebut. Ketika kompetensi dasar itu bisa dipraktekkan maka akan 

diadakan dipraktek dan sebaliknya kalau kompetensi dasar itu hafalan 

maka akan diadakan hafalan. Sehingga dapat memperoleh nilai dari 

Praktek, hafalan dan produk pada materi Pendidikan Agama Islam.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan uraian pada bab IV tentang temuan hasil penelitian maka 

dalam bab ini peneliti akan melakukan pembahasan dengan cara 

mendiskusikan dan menginterpretasikan antara hasil temuan yang telah 

dirumuskan dalam bentuk tema penelitian kajian pustaka yang relevan. 

Selanjutnya dapat dijelaskan yang mendasari tema penelitian dalam tesis ini 

adalah fokus penelitian tentang penerapan teori humanisme pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP 1 Negeri Balung. Pembahasan disesuaikan 

dengan fokus penelitian yaitu:  

1. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Pendidik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam   

Penerapan teori humanisme dalam aspek pendidik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung. Sangat 

dibutuhkan ketika proses pembelajaran, karena pendidik adalah sebagai 

ujung tombak dalam proses pembelajaran. Pendidik mempunyai peran 

yang sangat penting dalam prosesnya pembelajaran namun pentingnya 

pendidik dalam pembelajaran tidak luput dari persiapan-persiapan yang 

dibutuhkan, antara guru dan peserta didik dituntut harus benar-benar 

mempunyai kesiapan yang matang sebelum dan ketika proses 

pembelajaran, kesiapan ini bisa berupa kesiapan materi, pengetahuan dan 

mental. Sehingga pembelajaran di dalam kelas terlaksana dengan baik. 
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Pendidik secara etimologi mempunyai arti mendidik orang atau 

bimbingan kepada orang. Dalam bahasa inggris mempunyai kata istilah 

yang berdampingan dengan arti pendidik seperti halnya teacher dan 

tutor, dapat diartikan sebagai seseorang yang mengajar.
123

 Sedangkan 

pada arti dalam literatur Islam, pendidik sebagai istilah ustad, mu’allim, 

murabbi, mursyid, mudarris, dan mu’addib. Istilah tersebut memiliki 

penggunaan dengan istilah pendidikan dalam konteks pada pendidikan 

Islam.
124

 

Sedangkan secara terminologi, pendidik mempunyai arti yang 

beragam. Pendidik adalah orang yang mempunyai suatu tanggungjawab 

untuk mendidik. Pendidik juga dapat didefinisikan sebagai orang yang 

mempunyai tanggungn jawab pada perkembangan psikis dan jasmani 

peserta didik dengan seoptimal mungkin untuk mengembangkan potensi 

peserta didik, baik potensi kognitif (cipta), afektif (rasa) dan 

psikomotorik (karsa).
125

 

Pada bab IV temuan penelitian terdapat peran pendidik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara lain sebagai fasilitator, 

mediator, motivator, counsellor dan evaluator. Dari beberapa peran 

pendidik yang di atas memberikan warna tersendiri pada proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sedangkan di dalam bukunya 

Abdurrahman Mas’ud dijelaskan pendidik memiliki peran yang sangat 

                                                 
123

Haryanto Al-Fandi, Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis, (Bandung: Ar-Ruzz 

Media, 2011), hal 226 
124

Abdul Majib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 92 
125

Haryanto Al-Fandi, Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis, hal 226 
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signifikan  sebagai tokoh sentral atau pemeran yang sangat penting pada 

proses belajar mengajar dan harus memiliki tiga kualifikasi dalam 

pembelajaran yang pertama menguasai materi, antusias, dan penuh kasih 

sayang.
126

 

Namun pendekatan yang dilakukan oleh guru PAI yang ada di 

SMP 1 Negeri Balung ini sudah cukup baik, guru sebagai fasilitator yang 

membawa proses belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Eksistensi 

fasilitator yang peneliti tangkap dari hasil observasi adalah memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan pendidik memberikan 

waktu untuk peserta didik yang lain untuk mendengarkan bahkan 

menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Dan juga memfasilitasi 

ketika proses pembelajaran. 

Sedangkan peran pendidik sebagai mediator sangat memberikan 

pengaruh yang besar terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

karena mediator disini pendidik secara langsung menjadi media dalam 

pembelajaran yang langsung menjadi tauladan atau contoh secara 

langsung pada anak-anak. Namun media yang dimaksud adalah seorang 

pendidik yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengajar dan 

juga ditunjang dengan perfomance atau penampilan yang rapi sehingga 

anak-anak bisa fokus pada pendidik maupun pada materi pembelajaran. 

Selain itu juga peran pendidik sebagai motivator dalam 

pembelajaran sangat mempunyai nilai besar pada jati diri peserta didik di 

                                                 
126

Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius 

Sebagai Paradigma Pendidikan Islam), hal 194 
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SMP Negeri 1 Balung para pendidik juga mempunyai peran dalam 

memberikan motivasi belajar dan kehidupan untuk anak-anak. Namun 

motivasi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terkait 

motivasi instrinsik dan ekstrinsik sudah diterapkan dengan melihat 

kebutuhan pada anak-anak. Sedangkan dalam literatur juga dijelaskan 

terkait motivasi siswa pada pembelajaran, motivasi adalah nilai 

perubahan pada diri pribadi manusia yang timbul ditandai dengan adanya 

afektif (perasaan) dan reaksi untuk menggapai tujuan. Sedang motivasi 

instrinsik adalah suatu motif yang timbul pada diri seseorang yang 

memiliki kesadaran pada hati seseorang untuk bertindak lebih baik lagi, 

motivasi ekstrinsik adalah adanya suatu motif yang aktif dari stimulus 

dari luar.
127

 

Pendidikan sejatinya juga sebagai arah bimbingan, sehingga pada 

konteks pendidik sebagai konselor atau pembimbing merupakan tugas 

pendidik yang harus dimiliki untuk melihat kondisi yang dialami oleh 

peserta didik baik yang bersifat kesulitan dalam belajar dan masalah 

pribadi yang dialaminya. Begitu juga pendidik harus pandai-pandai 

membangun interaksi yang baik dengan peserta didik, pembelajaran yang 

bersifat memanusiakan manusia yang bernuansa bimbingan dan juga 

pendidik memiliki kompetensi kemampuan membimbing peserta didik. 

 

Langkah yang selanjutnya pendidik sebagai evaluator pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dalam perencanaan evaluasi 

                                                 
127

Haryu Islamuddin, Psikologi Pendidikan, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hal 265-268 
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pembelajaran adalah merumuskan tujuan diadakannya evaluasi. Karena 

tahapan ini sangat penting untuk dijadikan rujukan bagi pendidik untuk 

menentukan teknik evaluasi yang benar dan relevan, dengan bahasa lain 

tujuan evaluasi harus ditetapkan sesuai dengan jenis evaluasi yang akan 

diterapkan pada pembelajaran, seperti evaluasi formatif dan sumantif. 

Penentuan tujuan evaluasi sangat penting akan memberikan 

kemudahan bagi pendidik dalam menyusun instrumen yang akan 

digunakan pendidik dalam melaksanakan evaluasi.  

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, peran pendidik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung, 

pendidik sebagai ujung tombak pada pembelajaran yang memiliki fungsi 

dan peran yang sangat penting pada keberhasilan dan kesukseskan pada 

pembelajaran. Namun ketika proses pembelajaran pendidik harus 

menampilkan hal yang menyenangkan dan tidak ada hal menakutkan. 

Tetapi juga pendidik harus miliki sikap tanggung jawab, antusiasme dan 

kasih sayang. Pada hakikatnya peran pendidik sebagai fasilitator, 

mediator, motivator, konselor dan evaluator sehingga peran itu semua 

pada pendidik harus dijadikan sebagai tugas panggilan jiwa, tidak cukup 

dengan peran itu saja tetapi juga harus memiliki kompetensi yang 

dimilikinya baik paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. 
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2. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Metode Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Balung sudah 

melaksanakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang lengkap. Di dalam 

pembelajaran adanya suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan menggunakan metode yang relevan dengan materi yang disampaikan 

pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam dunia 

pendidikan metode dipandang secara historis berasal dari bahasa yunani 

metodos. terdiri dari dua suku kata, yaitu metha artinya melewati atau 

melalui dan hodos yang artinya cara atau jalan.
128

 

Sedangkan metode menurut istilah adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
129

 

metode yang digunakan oleh pendidik akan menentukan keberhasilan 

dan kesuksesan pembelajaran. Kondisi lingkungan sekolah dan kelas juga 

mempunyai pengaruh terhadap metode apa yang nantinya akan 

diterapkan oleh pendidik saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sehingga akan memberikan nuansa yang berbeda ketika pembelajaran 

menggunkan metode. 

Dalam setiap pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas tidak lepas 

adanya suatu metode pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses 
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Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Intermasa, 

2002), hal 40 
129

Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal 13 
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interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan adanya sumber belajar 

pada suatu lingkungan. latihan atau pengulangan materi yang di ajarkan 

oleh seorang pendidik. Oleh karena itu, pembelajaran berupaya 

menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dengan 

menganalisis tujuan pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi yang 

terkandung di dalam kurikulum. 

Pada kegiatan untuk memilih, menetapkan dan mengembangkan 

cara-cara atau metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan sesuai kondisi yang ada, agar kurikulum 

dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

terwujud dalam diri peserta didik. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung 

menerapkan metode ketika pembelajaran, metode pembelajaran yang 

diterapkan adalah diskusi dan contextual teaching learning. Sehingga 

memberikan kesan yang berbeda ketika pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, pemahaman materi yang diberikan oleh pendidik dengan 

menggunakan metode pembelajaran sangat memberikan pemahaman 

yang sangat besar kepada peserta didik. Agar peserta didik aktif ketika 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Penerapan metode inquiry dalam bentuk diskusi dibagi menjadi 

beberapa kelompok, setiap kelompok diberikan satu tema pembahasan 

atau masalah yang nantinya akan dibahas oleh kelompoknya masing-

masing setelah itu perwakilan dari setiap kelompok maju didepan untuk 
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dipresentasikan nantinya ada tanya jawab dari setiap kelompok. Namun 

dalam pembelajaran ini setiap kelompok harus menyediakan kertas 

bufalo dan merangkum hasil diskusi dengan teman sekelompok lalu 

ditulis dikertas bufalo. Sebagaimana pada teori yang menjelaskan tentang 

metode diskusi. Metode diskusi adalah cara seorang pendidik di kelas 

dengan tujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan perspektif 

peserta didik.
130

 

Dengan penerapan metode inquiry dalam bentuk diskusi akan 

memberikan rangsangan terhadap pemikiran peserta didik, sehingga 

dapat bernalar kritis untuk memecah masalah. Sehingga akan 

memberikan kesan yang berbeda ketika pembelajaran di kelas. Ada juga 

hal-hal yang harus diperhatikan ketika diskusi yang pertama penyajian, 

bimbingan dan ikhtisari. Sesuai dengan landasan teori yang ada bahwa 

ada tiga langkah dalam metode diskusi, yang pertama penyajian yaitu 

orientasi pada problem atau tema yang nantinya akan dibahas atau 

dipecahkan oleh peserta didik, yang kedua bimbingan yaitu adanya 

proses pengarahan terhadap peserta didik secara terus menerus agar 

peserta didik faham dan mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok 

diskusi, yang ketiga yaitu pengikhtisari yaitu merekap inti penjelasan dari 

semua kelompok diskusi yang mempunyai nilai yang penting. Adanya 

saling menghormati, percaya pada diri sendiri, pemahaman yang 
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Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, hal 145 
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mendalam akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan ketika 

menerapkan metode diskusi.
131

 

Begitu keunikan dalam penerapan metode diskusi ketika 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam berlangsung dengan model 

pembelajaran aktif, maka peserta wajib memberikan pertanyaan dan 

menyanggah jawaban yang diberikan oleh pemateri ketika 

menyampaikan hasil diskusi kelompok didepan. Keunikan ini berupa 

pemberian poin nilai kepada yang bertanya, tugas pemateri menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain atau penanya apabila pemateri tidak bisa 

maka pertanyaan tersebut dijawab oleh teman kelompoknya, tetapi juga 

poin nilai diberikan pada yang bisa menjawab baik pemateri maupun 

teman kelompoknya dan begitu juga dengan kelompok-kelompok yang 

lain. Terkait dengan penjelasan tersebut dapat direlevansikan dengan 

teori yang ada. Metode diskusi tersebut menggunakan metode diskusi 

kelompok kecil. Penerapan metode ini bertujuan untuk membangun kerja 

sama individu dan kelompok sehingga peserta didik agar memiliki rasa 

tanggung jawab, kemampuan analitis dan kepekaan terhadap sosial 

kehidupan.
132

 

Dari paparan yang di atas, penerapan metode inquiry dalam bentuk 

diskusi peta konsep pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam sudah 

dilaksanakan dengan baik. Implementasi metode diskusi yang dilakukan 

oleh pendidik dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa 
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Muhaimin, dkk. Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: CV. Citra Media, 2000), hal 83-84 
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Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal  
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kelompok sehingga pembelajaran sangat efektif dan efisien untuk 

menjadikan siswa agar lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dan juga tidak luput pemberian poin nilai 

kepada peserta didik yang bertanya kepada pemateri dan begitu juga 

pemateri menjawab pertanyaan tersebut apabila tidak maka dijawab oleh 

teman kelompoknya. 

Implementasi metode diskusi pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung, akan memberikan dampak yang 

sangat positif bagi peserta didik karena akan membangun kebiasaan 

musyawarah ketika memecahkan suatu problem yang akan mendapat 

solusi atau jawaban dari teman-teman semua kelompok. Dengan metode 

diskusi dengan teman-teman kelompoknya bukan berarti pendidik/guru 

tidak akan meluruskan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-

temannya. Yang nantinya diakhir pembelajaran guru akan memberikan 

kesimpulan dari hasil diskusi, sehingga efek penguatan tersebut bisa 

menyakinkan peserta didik terkait masalah yang didiskusikan. Dengan 

sistem pembagian kelompok ini agar memberikan nilai kemandirian, 

tanggung jawab dan kritis terhadap peserta didik yang akan menjadikan 

pemberian kehidupan nantinya. 

Berdasarkan statemen di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam 

materi Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang orientasinya 

untuk pembentukan tigkah laku atau pembiasaan dalam mengamalkan 

agama yang telah dipelajari oleh siswa. Maka dengan menggunakan 
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metode diskusi pembelajaran Pendidikan Agama Islam akan terlaksana 

dengan baik. Memberikan pengaruh terhadap siswa dengan adanya 

motivasi belajar siswa sehingga metode inquiry dalam bentuk diskusi 

sangat diminati oleh anak-anak, selain motivasi belajar siswa adapun 

keaktifan dan antusias siswa menjadi nilai positif untuk siswa. 

3. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Evaluasi Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Evaluasi yang diterapkan di SMP Negeri 1 Balung dilaksanakan 

dengan menggunakan penilaian afektif, kognitif dan psikomotorik. 

Evaluasi merupakan salah rangkaian penilaian keseluruhan untuk melihat 

tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam belajar dengan diadakannya 

berbagai penilaian baik afektif, kognitif dan psikomotorik. Diperkuat 

dengan landasan teoritik evaluasi adalah penilaian yang diadakan secara 

keseluruhan dari berbagai program pendidikan yang dimulai dari 

perencanaan suatu program subtansi yang termasuk kurikulum.
133

 

Dengan evaluasi pembelajaran akan memberikan proses yang 

sistematis terkait dengan pengumpulan informasi, analisis untuk 

menentukan tentang pencapaian hasil belajar peserta didik yang 

berdasarkan pada standar yang ditetapkan. Dengan adanya acuan 

penilaian akan memberikan kemudahan ketika penilaian pendidikan 

agama Islam. Penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan memiliki 

standar indikator penilaian.  
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Moh. Sahlan, Evaluasi Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik), 

(Jember: STAIN Jember Press, 2015), hal 8 
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Dalam mensukseskan program pemerintah pendidikan khususnya 

terkait penilaian kurikulum 2013, pemerintah tidak henti-hentinya 

melaksanakan program pelatihan bagi pendidik berupa seminar dan 

workshop untuk memantangkan penilaian terhadap peserta didik dan juga 

uji coba praktek penilaian yang sebenarnya sehingga memberikan efek 

positif untuk pendidik menilai peserta didiknya secara autentik.
134

 

Dalam mengaktualisasikan penilaian pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung menerapkan penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan namun sebelum pendidik 

menerapkan penilaian tersebut adanya suatu pelatihan, seminar dan 

workshop untuk pengembangan diri bagi pendidik. Dari pelatihan ini ada 

perubahan dalam penilaian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Sebelum penilaian dilakukan pendidik harus menyiapkan instrumen 

penilaian dan indikator pencapaian, selain itu juga perangkat 

pembelajaran harus dipersiapkan dengan baik seperti silabus, 

prota,promes dan RPP. 

Penilaian pertama terkait penilaian sikap pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan melihat sikap peserta didik 

bisa nilai-nilai, aspirasi, emosi dan perasaan. Dengan melihat sikap 

peserta didik bisa melihat nilai-nilai sikap yang dicerminkan oleh peserta 

didik. baik itu sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual ini nilai 

pembelajaran ibadah seperti menghargai dan menghayati ajaran yang 
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Elis Ratnawulan & A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran Dengan Pendekatan Kurikulum 2013, 

(Bandung: Pustaka setia, 2014), hal 25 
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lain, namun dalam konteks pendidikan kita harus menghargai antar 

teman baik menghargai pendapat dan perbedaan yang ada di sekolah. 

Menghayati ajaran yang dianut oleh sesama nilai sikap spiritual ini harus 

dilaksanakan oleh semua umat yang beragama. Sesuai dengan landasan 

teori bahwa aspek afektif atau sikap merupakan nilai-nilai yang berkaitan 

tingkah laku, sikap, perasaan dan emosi sehingga adanya penerimaan 

yang mendasari nilai kesanggupan dengan hati tulus, merespon apa yang 

diberikan dengan cara yang baik, menilai atau menghargai terhadap apa 

yang disampaikan oleh seseorang, pengorganisasian terhadap nilai-nilai 

yang berbeda dari suatu sistem.
135

 

Perencanaan adalah suatu hal yang urgen dalam menentukan 

suatu keefektifan dan efisiensi dalam penilaian autentik dalam ranah 

sikap. Perencanaan yang dilaksanakan pada penilaian sikap yang 

dilakukan oleh guru PAI sangat menentukan keberhasilan dalam 

penilaian sehingga semua komponen yang ada di sekolah harus ikut 

andil.  

Perencanaan pada penilaian sikap terhadap pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam sangat penting yang memberikan keberhasilan 

dan kelancaran. Perencanaan yang sangat dibutuhkan adalah sikap yang 

dinilai baik teknis dan cara penilaiannya. Sehingga memberikan 

kemudahan ketika penilaian sikap, penilaian ini meliputi spiritual dan 

sosial. Penilaian sikap khususnya spiritual meliputi menghayati dan 
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Moh. Sahlan, Evaluasi Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik), 
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menghargai ajaran yang di anut namun di sekolah ini peserta didik harus 

mengikuti aturan yang berlaku semisal sholat dhuha, dhuhur, berdo’a 

sebelum pembelajaran dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Terkait 

penilaian sosial meliputi sikap jujur, tanggung jawab, disiplin. Terkait 

penilaian sosial bagaimana peserta didik bisa disiplin ketika datang di 

sekolah tidak boleh terlambat, pekerjaan tugas harus tepat waktu dan 

tidak boleh berbohong ketika tidak mengerjakan tugas.    

Penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

perlunya kita menentukan indikator terlebih dahulu dari setiap ranah 

sikap baik spiritual dan sosial sehingga nantinya memberikan kemudahan 

dalam melakukan penilaian tersebut. Setelah menentukan indikator 

pencapaian setelah itu tahap yang selanjutnya membentuk dan 

menentukan teknik penilaian. Namun dalam penilain ini ada suatu reward 

yang berupa nilai yang bagus dan punismenht berupa nilai yang kurang 

baik peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. 

Dalam evaluasi yang di lakukan di SMP Negeri 1 Balung yang 

sudah dilaksanakan tidak hanya penilaian sikap atau afektif saja, namun 

penilaian pengetahuan atau kognitif juga dilaksanakan. Mengajarkan 

nilai pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman yang di dalami oleh 

anak-anak merupakan pemahaman daya otak untuk menyerap materi 

yang disampaikan oleh pendidik.  

Penilaian yang kedua adalah pada ranah kognitif atau 

pengetahuan terdapat indikator-indikator pada ranah pengetahuan yang 
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mencakup pemahaman konsep, faktual, dan prosedural. Penilaian pada 

ranah kognitif atau pengetahuan pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam untuk penilaian melihat pada KD ketika penugasan atau ulangan. 

Dan juga adanya teknik penilaian dalam ranah kognitif. Teknik-teknik 

tersebut yang dijadikan patokan pada penilaian kognitif. Sesuai dengan 

landasan teori yang ada ranah kognitif merupakan ranah yang mengkaji 

tentang mengenali atau mengatahui materi konsep, prinsip, fakta yang 

terkait dengan pengetahuan tanpa mengenal istilah-istilah tersebut.
136

 

Penilaian kognitif pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Balung sudah dijalankan dengan menggunakan pedoman-

pedoman yang ada seperti teknik penugasan, ulangan, tes tulis dan tes 

lisan. Namun pada penilaian kognitif dilakukan ketika selesainya perbab 

pada materi Pendidikan Agama Islam. Terkait penugasan dan ulangan 

pada materi Pendidikan Agama Islam, awal tahun ajaran mengadakan 

kontrak belajar yang terkait dengan ulangan dan penugasan. Soal yang 

diberikan pada anak-anak diambilkan dari buku paket dan buku siswa 

begitu juga membuat sendiri yang ada pada kisi-kisi. Sesuai dengan 

literatur bahwa penilaian ranah kognitif sebagai berkenaan dengan ranah 

kemampuan pikir dan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan 

hasil belajar yang dapat dilakukan dengan menggunakan tes objektif dan 

uraian dan lain-lain.
137
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Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, penilaian 

kognitif pada peserta didik di SMP Negeri 1 Balung dengan 

menggunakan teknik-teknik penilaian kognitif berupa penugasan, 

ulangan, tes tulis dan tes lisan. Dari hasil mengerjakan soal yang 

diberikan oleh pendidik baik secara individu maupun kelompok. Sebelum 

memberikan tugas ulangan pada peserta didik, adanya kontrak 

pembelajaran yang terkait dengan tugas harian dan ulangan setiap bab 

atau KD. Sehingga peserta didik ada persiapan yang matang ketika 

mengikuti ulangan tersebut. Nilai kognitif atau pengetahuan yang diambil 

dari peserta didik bisa dilihat dari nilai tugas harian yang ada dibuku atau 

mendesain soal-soal tersebut. Dari sini bisa mendapatkan nilai yang 

autentik dari segi pengetahuan. 

Teknik penugasan bisa berupa tugas harian di kelas dan ulangan, 

dengan berbagai teknik bisa dengan tes tulis dan lisan. Tes tulis bisa kita 

mengambil soal dari buku pendamping siswa maupun pendamping guru, 

soal yang diberikan pada peserta didik bisa berupa pilihan ganda dan 

uraian. Namun untuk penilaian tes lisan bisa berupa pertanyaan-

pertanyaan yang didesain oleh pendidik dan juga soal yang ada dibuku. 

Tidak hanya nilai penugasan baik tugas di kelas, ulangan dan tes tulis dan 

tes lisan namun juga dillihat dari nilai UTS dan UAS sebagai titik nilai 

yang utama pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan ketika 

peserta didik nilai UAS tidak sampai nilai KKM maka akan diadakan 

remidial. 
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Tahapan yang ketiga penilaian psikomotorik pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam penilaian keterampilan atau psikomotorik. 

Evaluasi ini terkait pada beberapa indikator penilaian diantaranya 

praktek, produk, proyek dan portofolio. Semua indikator ini dilakukan 

diberbagai sekolah. Untuk melihat unjuk kerja dari peserta didik yang 

dilihat adalah gerakan dan aturan-aturan dalam gerakan. Sedangkan 

menurut teori bahwa ranah psikomotorik yang berkaitan dengan skill atau 

kemampuan seseorang ketika menerima pengalaman dan ranah 

psikomotorik ranah kegiatan yang mencerminkan dengan aktivitas 

fisik.
138

 

Penilaian psikomotor yang selalu dilakukan adalah penilian 

praktek, namun penilaian yang dapat pada ranah psikomotorik 

menyesuaikan dengan KD. Ketika materi itu bisa dipraktekkan, Siswa 

harus mempraktekkan dengan baik dan benar.  

Namun penilaian yang diterapkan di SMP Negeri 1 Balung terkait 

keterampilan hanya menggunakan praktek, hafalan dan produk. Dan juga 

melihat kompetensi dasar pada materi tersebut. Ketika kompetensi dasar 

itu bisa dipraktekkan maka akan diadakan dipraktek dan sebaliknya kalau 

kompetensi dasar itu hafalan maka akan diadakan hafalan. Sehingga 

dapat memperoleh nilai dari Praktek, hafalan dan produk pada materi 

Pendidikan Agama Islam. Melihat landasan teoritik penilaian tersebut 

merujuk pada salah satu penilaian unjuk kerja yang berpedoman pada 
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hasil observasi yang dilakukan pada penilaian peserta didik dari 

kompetensi.
139

 

Namun ketika materi Pendidikan Agama Islam yang di SMP 

Negeri 1 Balung terkait nilai keterampilan adalah praktek thaharah yang 

harus dipraktekan oleh anak-anak agar dapat bersuci dengan baik dan 

benar. Yang selanjutnya terkait dengan nilai tugas membuat produk 

materi bab puasa, anak-anak membuat rangkuman yang ditulis dikertas 

manila yang didesain secara bagus dan akhirnya dipresentasikan di depan 

kelas. Dari sini bisa diketahui nilai dari anak-anak baik produk dan 

kognitif. Sebagaimana di dalam teori dijelaskan penilain produk terkait 

proses, pembuatan dan penilaian dan pendidik menilai hasil produk 

peserta dengan kriteria yang tertentu.
140

 

Terkait penilaian yang indikatornya praktek, hafalan, produk dan 

proyek. Penilaian praktek yang diterapkan adalah tentang bab thaharah 

dan sholat dari penilaian yang berbasis praktek bisa mengambil nilai dari 

sisi sempurnanya gerakan dalam sholat, thaharah dan bacaannya. Namun 

tidak hanya praktek saja, indikator yang berbasis hafalan juga 

dilaksanakan bab yang terkait dengan materi Al-Qur’an hadits sehingga 

anak-anak harus bisa menghafal dengan baik dan benar. 

Penilaian produk yang dilaksanakan dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil setiap kelompok akan diberi judul 
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pembahasan yang nantinya akan didiskusikan dengan teman 

kelompoknya. Hasil yang dinilai adalah produk yang sifatnya hasil 

merangkum dikertas manila dengan desain yang bagus mempunyai daya 

tarik pembaca dan setelah dipresentasikan didepan kelas. Terkait dengan 

penilaian proyek siswa akan diberikan tugas yang tadi dijelaskan oleh 

informan bahwa nantinya anak-anak akan diberikan tugas tentang bab 

hormat kepada orang tua di situ anak-anak harus menuis kegiatan sehari-

hari dirumah masing-smasing yang terkait dengan sikap kepada orang 

tua. Dan nantinya ada paraf dari orang tua dan gurunya. Disamping juga 

dengan kegiatan sholat di rumah nantinya ada tanda paraf orang tua dan 

gurunya ketika anak itu mengerjakan sholat di rumahnya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan di atas 

melalui beberapa sumber serta beberapa teknik pengumpulan data yaitu 

observasi tentang penerapan teori humanisme pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung, wawancara dalam rangka mencari 

informasi yang dipertanggung jawabkan, dokumentasi sebagai penyempurna 

dan keabsahan data yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa benar-

benar telah terdapat penerapan teori humanisme pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Balung yang meliputi aspek 

pendidik, metode dan evaluasi. 

1. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Pendidik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam   

Penerapan teori humanisme pada aspek pendidik memiliki peran 

yang sangat penting dalam pembelajaran. Dengan adanya peran pendidik 

dalam pembelajaran tidak hanya sebagai pengajar saja yang hanya 

memberikan pengetahuan pada peserta didik, tetapi juga harus bertindak 

dan berperan sebagai seorang fasilitator, motivator, mediator, konselor 

dan evaluator yang baik.  Yang menerapkan cinta dan kasih sayang 

kepada anak-anak ketika pembelajaran, tidak hanya berperan saja namun 

pendidik juga ditunjang dengan kompentensi yang harus dimiliki. 
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Sehingga pendidik mempunyai nilai yang lebih dan inovatif dalam 

mengembangkan tugasnya sebagai pendidik yang memberikan 

pengetahuan dan nilai sikap yang baik pada peserta didik. 

Peran pendidik sangat memberikan pengaruh terhadap 

keberhasilan peserta didik. Yang paling utama peran pendidik sebagai 

tauladan atau contoh secara langsung pada peserta didik, mempunyai 

keterampilan dalam mengajar dan juga ditunjang dengan penampilan 

yang rapi sehingga peserta didik bisa fokus ketika pembelajaran. Namun 

juga pendidik juga sebagai penggerak dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa sebagai energi positif. 

Tugas yang lebih utama membimbing peserta didik ketika 

pembelajaran dan di luar kelas, namun yang lebih utama bimbingan 

kesulitan dalam belajar dan bimbingan akhlak. Dan evaluasi terhadap 

tugas dan akhlak peserta didik.  

2. Penerapan Teori Humanisme dalam Aspek Metode Pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Metode pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 1 Balung 

adalah inquiry dalam bentuk diskusi peta konsep dan contextual teaching 

learning. Sehingga memberikan kesan yang berbeda ketika pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, pemahaman materi yang diberikan oleh 

pendidik dengan menggunakan metode pembelajaran sangat memberikan 

pemahaman yang sangat besar kepada peserta didik. Agar peserta didik 

aktif ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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Penerapan metode inquiry dalam bentuk diskusi pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam sudah dilaksanakan dengan baik. 

Implementasi metode diskusi yang dilakukan oleh pendidik dengan cara 

membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sehingga 

pembelajaran sangat efektif dan efisien untuk menjadikan siswa agar 

lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dan juga tidak luput pemberian poin nilai kepada peserta didik yang 

bertanya kepada pemateri dan begitu juga pemateri menjawab pertanyaan 

tersebut apabila tidak maka dijawab oleh teman kelompoknya. akan 

memberikan dampak yang sangat positif bagi peserta didik karena akan 

membangun kebiasaan musyawarah ketika memecahkan suatu problem 

yang akan mendapat solusi atau jawaban dari teman-teman semua 

kelompok. Dengan metode diskusi dengan teman-teman kelompoknya 

bukan berarti pendidik/guru tidak akan meluruskan jawaban-jawaban 

yang disampaikan oleh teman-temannya. Yang nantinya diakhir 

pembelajaran guru akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi, 

sehingga efek penguatan tersebut bisa menyakinkan peserta didik terkait 

masalah yang didiskusikan. Dengan sistem pembagian kelompok ini agar 

memberikan nilai kemandirian, tanggung jawab dan kritis terhadap 

peserta didik yang akan menjadikan pemberian kehidupan nantinya. 

Sehingga dengan menerapkan metode diskusi pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, memberikan efek pengaruh yang besar 

terhadap motivasi belajar siswa. Terkait ini bisa dilihat dari oberservasi 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

125 

 

yang dilakukan oleh peniliti ketika mengikuti proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam baik di kelas VIII-A dan VIII-B. Stimulus yang 

diberikan oleh guru PAI ketika pembelajaran dengan menerapkan model 

diskusi dan pemberian poin nilai kepada penanya dan yang menjawab 

pertanyaan tersebut sehingga respon yang diberikan oleh peserta didik 

sangat antusias dan semangat yang mengebu-ngebu. Disinilah peran 

seorang pendidik yang harus mempunyai ide kreatif ketika pembelajaran 

berlangsung. 

3. Penerapan Pembelajaran Humanis dalam Aspek Evaluasi Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Evaluasi yang diterapkan di SMP Negeri 1 Balung dilaksanakan 

dengan menggunakan penilaian afektif, kognitif dan psikomotorik. 

Penilaian efektif lebih mengutamatakan penilian pada sikap spiritual dan 

sosial. Sikap spiritual yang dilaksanakan menghayati dan menghargai 

ajaran yang dianut di sekolah ini peserta didik harus mengikuti aturan 

yang berlaku seperti solat dhuha, dhuhur, berdo’a sebelum pembelajaran 

dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Sikap sosial yang dilaksanakan di 

SMP 1 Negeri Balung seperti saling menghargai kepada sesama mausia, 

saling tolong menolong, peduli terhadap teman, jujur, tanggung jawab 

dan disiplin. 

Sedangkan dengan penilaian kognitif pada peserta didik di SMP 

Negeri 1 Balung dengan menggunakan teknik-teknik penilaian kognitif 

berupa penugasan, ulangan, tes tulis dan tes lisan. Dari hasil mengerjakan 
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soal yang diberikan oleh pendidik baik secara individu maupun 

kelompok. Sebelum memberikan tugas ulangan pada peserta didik, 

adanya kontrak pembelajaran yang terkait dengan tugas harian dan 

ulangan setiap bab atau KD. Sehingga peserta didik ada persiapan yang 

matang ketika mengikuti ulangan tersebut. Nilai kognitif atau 

pengetahuan yang diambil dari peserta didik bisa dilihat dari nilai tugas 

harian yang ada dibuku atau mendesain soal-soal tersebut. Dari sini bisa 

mendapatkan nilai yang autentik dari segi pengetahuan. 

Penilaian psikomotorik pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 1 Balung dengan indikator penilaian keterampilan. 

Namun penilaian yang diterapkan di SMP Negeri 1 Balung terkait 

keterampilan hanya menggunakan praktek, hafalan dan produk. Dan juga 

melihat kompetensi dasar pada materi tersebut. Ketika kompetensi dasar 

itu bisa dipraktekkan maka akan diadakan dipraktek dan sebaliknya kalau 

kompetensi dasar itu hafalan maka akan diadakan hafalan. Sehingga 

dapat memperoleh nilai dari Praktek, hafalan dan produk pada materi 

Pendidikan Agama Islam. 

Sedangkan indikator pada penilaian psikomotorik seperti praktek, 

hafalan, produk dan proyek. Penilaian praktek yang diterapkan adalah 

tentang bab thaharah dan sholat dari penilaian yang berbasis praktek bisa 

mengambil nilai dari sisi sempurnanya gerakan dalam sholat, thaharah 

dan bacaannya. Namun tidak hanya praktek saja, indikator yang berbasis 
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hafalan juga dilaksanakan bab yang terkait dengan materi Al-Qur’an 

hadits sehingga anak-anak harus bisa menghafal dengan baik dan benar. 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Diharapkan dapat mempertahankan dalam menerapkan pembelajaran 

humanis pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Agar senantiasa berupaya untuk mengontrol, mengarahkan dan 

memberikan motivasi secara optimal kepada tenaga pendidik dalam 

kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Hendaknya lebih memperhatikan media dan sarana prasarana dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Bagi Guru 

a. Hendaknya lebih memaksimalkan lagi dalam menerapkan pendekatan 

teori humanismepada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

b. Hendaknya selalu berupaya untuk memberikan inovasi dan ide baru 

terkait dengan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Bagi Siswa 

a. Dengan diterapkannya pembelajaran humanis pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam oleh guru, diharapkan siswa mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Siswa diharapkan agar selalu patuh kepada guru dan tata tertib yang 

ada di sekolah. Selain itu siswa juga diharapkan agar selalu berlatih 

dan belajar untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam 

dirinya. 
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A. WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH, WAKA 

KURIKULUM, GURU PAI DAN SISWA  

1. Penerapan pendekatan teori humanisme religius dalam aspek pendidik 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Berkenaan dengan instrumen fasilitator 

1) Pendekatan apa yang digunakan oleh guru PAI dalam 

pembelajaran PAI? 

2) Bagaimana peran guru, khususnya guru PAI keika pembelajaran 

PAI di kelas? 

3) Seperti apa tugas pendidik sebagai fasilitator? 

4) Apa saja yang dipersiapkan ketika pembelajaran PAI, khususnya 

pendidik sebagai fasilitator? 

5) Bagaimana cara membangun hubungan antara pendidik dan 

peserta didik? 

6) Apakah pendidik sebagai fasilitator menerapkan sistem kemitraan 

dalam pembelajaran PAI? 

7) Bagaimana sikap pendidik sebagai fasilitator kepada peserta 

didik? 

8) Aspek apa saja yang dapat digalih dalam pembelajaran PAI? 

9) Apakah semua pendidik di sekolah ini harus memiliki empat 

kompetensi pendidik 

10) Apakah hanya memfasilitasi saja tugas pendidik dalam 

pembelajaran? 

b. Berkenaan dengan instrumen mediaor 

1) Seperti apa peran pendidik, sebagai mediator dalam pembelajaran? 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH, WAKA 

KURIKULUM, GURU PAI DAN SISWA 
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2) Apakah ada persiapan sebelum pembelajaran PAI, terkait pendidik 

sebagai mediator? 

3) Apakah sebelum pembelajaran di sekolah ini, pendidik 

memberikan simulus dalam pembelajaran? 

4) Seperti apa stimulusnya? 

5) Bagaimana peran pendidik sebagai mediator dalam pengembangan 

sikap peserta didik pada pembelajaran PAI? 

6) Bagaimana membangun interaksi antara pendidik dan peserta 

didik ketika proses pembelajaran PAI? 

7) Apakah pada waktu pembelajaran di sekolah ini diharuskan 

menggunakan media pembelajaran? 

8) Apakah semua pendidik di sekolah ini dituntut harus bisa 

mengaplikasikan media pembelajaran? dan guru PAI? 

9) Media apa yang selalu digunakan pada waktu pembelajaran PAI 

10) Apa kendala ketika mengaplikasikan media pembelajaran? 

11) Apa ada tahap seleksi keika menggunakan media pembelajaran? 

c.  Berkenaan dengan instrumen motivator 

1) Apakah motivasi perlu diterapkan pada pembelajaran? dan 

pembelajaran PAI? 

2) Motivasi apa yang diberikan pada waktu pembelajaran PAI? 

3) Apakah ada batasan-batasan ketika memberikan motivasi pada 

peserta didik? 

4) Apakah sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik diberikan 

motivasi berupa stimulus? 

5) Upaya apa yang dilakukan agar meningkatkan motivasi belajar, 

khususnya pembelajaran PAI? 

6) Motivasi apa yang lebih dominan ketika diberikan pada peserta 

didik saat pembelajaran? 

7) Apa pernah memberikan reward atau hadiah pada peserta didik 

yang berhasil mengerjakan tugas materi PAI? 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

8) Apa pernah memberikan punishment pada peserta didik yang tidak 

mengerjakan tugas? 

9) Seperti apa reward dan punishment yang diberikan pada peserta 

didik? 

10) Apakah anda (peserta didik) senang diberikan motivasi oleh bapak 

guru pada saat pembelajaran PAI? 

d.  Berkenaan dengan instrumen counsellor 

1) Seperti apa peran guru PAI sebagai pembimbing? 

2) Apa ada bimbingan ketika ada peserta didik kesulitan dalam 

belajar? 

3) Bimbingan seperti apa yang diberikan pada peserta didik saat 

pembelajaran PAI? 

4) Apakah ada tahapan-tahapan dalam membimbing peserta didik 

pada nilai sikap dan pengetahuan? 

5) Bagaimana cara mendiagnosa peserta didik yang kesulitan belajar 

dalam pembelajaran PAI? 

6) Apakah hanya membimbing peserta didik yang kesulitan belajar 

materi PAI? 

7) bimbingan seperti apa yang anda (peserta didik) terima saat materi 

PAI? 

8) Apa pernah bapak guru memberikan bimbingan pada anda 

(peserta didik) saat kesulitan belajar? 

e. Berkenaan dengan instrumen evaluator 

1) Evaluasi apa yang digunakan di sekolah ini pada semua materi 

pelajaran? bagaimana dengan materi PAI? 

2) Apakah ada standart evaluasi yang sesuai dengan kurikulum 

sekarang ini pada pembelajaran? 

3) Ranah apa saja yang harus dievaluasi dalam pembelajaran? 

4) Bagaimana cara mengevaluasi peserta didik dalam ranah 

pengetahuan? 
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5) Apakah ada standar penilaian dalam nilai pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dalam pembelajaran? 

6) Apa kendala dalam penilaian pembelajaran PAI? 

7) Apakah ada instrumen dalam mengevaluasi peserta didik? 

8) Seperti apa instrumennya penilaian pada peserta didik? 

9) Bagaimana dengan peserta didik yang tidak memenuhi nilai 

standar KKM? 

2. Penerapan pendekatan teori humanisme religius dalam aspek metode pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Berkenaan dengan instrumen active learning method 

1) Metode apa yang digunakan pada pembelajaran? 

2) Apakah ada kebijakan semua pendidik harus menggunakan model 

pembelajaran? 

3) Apakah metode pembelajaran PAI menggunakan model active 

learning method? 

4) Bagaimana cara mengaplikasikan metode active learning method 

pada pembelajaran PAI? 

5) Seperti apa bentuk model pembelajaran active learning method? 

6) Bagaimana antusias peserta didik dalam belajar ketika 

menggunakan model tersebut? 

7) Apakah ada kendala saat mengaplikasikan metode pembelajaran 

tersebut? 

8) Apakah dengan diterapkannya model pembelajaran tersebut bisa 

mengalih potensi peserta didik? 

b. Berkenaan dengan instrumen cooperative learning 

1) Bagaimana cara mengaplikasikan metode pembelajaran 

cooperative learning pada pembelajaran PAI? 

2) Jenis model cooperative apa yang diterapkan dalam pembelajaran? 

3) Apa persiapan yang harus dilakukan sebelum menerapkan model 

pembelajaran tersebut? 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

4) Apakah ada perintah dari kepala sekolah harus menggunakan 

meode dalam pembelajaran? 

5) Apakah dengan menerapkan metode tersebut bisa menekan nilai 

peserta didik? 

6) Seperti apa standar penilaian kerja kelompok peserta didik dengan 

menerapkan metode pembelajaran tersebut? 

c.  Berkenaan dengan instrumen contextual teaching learning 

1) Bagaimana langkah-langkah penerapan metode tersebut? 

2) Seperti apa penilaian dengan menggunakan metode tersebut? 

3) Apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan metode contextual 

teaching learning pada pembelajaran PAI? 

4) Apakah membutuhkan pembelajaran di luar kelas ketika 

menggunakan metode tersebut ketika pembelajaran PAI? 

5) Seperti apa konkretnya metode contextual teaching learning pada 

pembelajaran? 

3. Penerapan pendekatan teori humanisme religius dalam aspek evaluasi 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Berkenaan dengan instrumen ranah kognitif 

1) Seperti apa evaluasi yang diterapkan di sekolah ini? dan 

bagaimana dengan materi PAI? 

2) Ranah apa saja yang dinilai di sekolah ini? 

3) Apa saja yang dinilai atau evaluasi dalam ranah kognitif? 

4) Apakah ada standar penilaian pada ranah kognitif pembelajaran? 

5) Apakah ada instrumen penilaian pada pembelajaran PAI? 

6) Apakah ada teknik-teknik penilaian dalam ranah kognitif pada 

pembelajaran? 

7) Apakah semua guru menerapkannya? 

8) Apakah ada kendala dalam penilaian ini ketika pembelajaran PAI? 

9) Apakah peserta didik mengetahui kalau materi PAI menggunakan 

tiga ranah penilaian? 

10) Apa saja tolak ukur dalam penilaian kognitif pada pembelajaran? 
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b. Berkenaan dengan instrumen ranah afektif 

1) Apakah anda pernah mengontrol dari semua evaluasi yang 

digunakan oleh semua pendidik? 

2) Apakah ada perbaikkan dari semua evaluasi yang digunakan oleh 

semua pendidik? 

3) Seperti apa penilaian dalam ranah afektif pada pembelajaran PAI? 

4) Apakah ada petunjuk penilaian terkait ranah afektif? 

5) Apakah petunjuk itu disosialisasikan pada guru? 

6) Apakah ada instrumen dalam penilaian ini? 

7) Sikap apa saja yang dikembangkan dalam pembelajaran PAI? 

8) Apakah penilaian diri pada pembelajaran sudah dikembangkan? 

9) Apakah sudah memenuhi standar penilaian diri? 

c. Berkenaan dengan instrumen psikomotor 

1) Bagaimana menerapkan penilaian psikomotor pada pembelajaran? 

2) Seperti apa penilaian keterampilan pada pembelajaran PAI? 

3) Bagaimana cara mengembangkan penilaian ini? 

4) Seperti apa instrumen penilaian keterampilan pada pembelajaran 

PAI? 

5) Apakah ada juknis dalam penilaian keterampilan? 
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JURNAL PENA,LITIAN
LOKASI PENELITIAN SMP 1 NEGN,RI BALUNG

NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN )rTD

I
04 Januari 2019

a. Observasi proses

pembelajaran dikelas IX - B t.

2. 05 Januari 2019

a. Wawancara dengan bapak
Abdul Munip dan

b. Wawancara dengan bapak
Agus Saiful Rizal

1al
2.

nJ 07 Januari 201 9
a. Wawancara dengan bapak

Abdul Munip
1. >--_/'/2{

4. 08 Januari 2019
a. Wawancara dengan bapak

Faeqotul Imam
l'- -1- \/ 1,8-

5. 09 Januari 2019
a. Wawancara dengan bapak

Abdul Munip
l. ---C-''---z4,

6. 10 Januari 2019
a. Wawancara dengan bapak

Agus Saiful Rizal

7. 27 Januai2019
a. Wawancara dengan ibu

Erlyn Indriati
1u\ {.

8. 23 Januari}Al9
a. Wawancara dengan

Muhammad Haikal Kelas
IX-B

I

9. 24lanuai2}l9
a. Wawancara dengan bapak

Muhammad Masruri
I

10 11 Febru4ri2019 a. Wawancara dengan bapak
MuhammadMasruri r /+--

16 Februari2A1D Wawancara dengan bapak
Azus Saiful Rizal

1 8 Februari 2019
Wawancara dengan bapak
Muhammad Masruri

19 Februari 2019
a. Wawancara dengan ibu

Siti Waqiah

20 februari 2019
a. Wawancara dengan

21 Februari2019
Wawancara dengan ibu
Erlyn Indriati
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16. 23 Februari2019
a. Wawancara dengan

bapak Abdul Munip

17. 26 Februari2A19
a. Wawancara dengan

bapak Abdul Munip
I

I

18. 27 Februari2019

a. Wawancara dengan
Muhammad Masruri

b. Observasi proses
pembelajaran di kelas
VIII _ A

1 /)---4- -///'
2br ZT,

19. 28 Februari2019
a. Wawancara dengan

bapak Agus Saiful Rizal
r(/)v--

20. 01 Maret 2019

a. Observasi proses
pembelajaran di kelas
YIII - B

I

I

21. 04 Maret 2019
a. Wawancara dengan

bapak Chalid

1

22, 05 Maret 2019

a. Wawancara dengan Indri
Ayu Sandra Lela

b. Muhammad Riski

23. I I Maret 2019

a. Wawancara dengan
bapak Chalid

b. Wawancara dengan ibu
Erlyn Indriati

1.

2. TAI
l;-

24 13 Maret 2019 a. Wawancara dengan
bapak Abdul Munip

1/*r

25 14 Maret 2019

a. Wawancara dengan
bapak Muhamad
Masruri

b. Wawancara dengan
bapak Aeus Saiful Rizal

{--
2.

26 15 Maret 2019 a. Wawancara dengan
bapak Faeqotul Imam

I

27. 18 Maret 2019

a. Wawancara dengan
bapak Muhammad
Masruri

b. Wawancara dengan
bapak Abdul Munip

2.

J.
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c. Wawancara dengan
Afifuddin \W

28. 26Maret2019 a. Muh. Nuril Bais t./ W

29. 2AMaret2019

a. Wawancara dengan
bapak Muhammad
Masruri

b. Wawancara dengan
bapak Abdul Munip

c. Wawancara dengan
bapak Agus Saiful Rizal

2

J

30. 2l Maret2Al9

a. Wawancara dengan
bapak Muhammad
Masruri

b. Wawancara dengan
bapak Faeqotul Imam

, i)
L. 14=-

2.

31 23 Maret2Al9 a. Wawancara dengan
bapak Abdul Munip '1 &-'

32. 25 Maret2}l9

a. Wawancara dengan
bapak Abdul Munip

b. Wawancara dengan
bapak Muhammad
Masruri

1.

2.

33. 28 Marct 2019

a. Wawancara dengan
bapak Abdul Munip

b. Wawancara dengan
bapak Azus Saiful Rizal

2.

Balung, 29 Maret2}lg

ffi
11s
!!,U i

:i"(

tahui,

l Balung

Pd
18 199003 I 010
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