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MOTTO

ّٰللاُ لَ ُك ْۚ ْم َواِذَا قِ ْي َل
َّ َٰيٰٓاَيُّ َها الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْٰٓوا اِذَا قِ ْي َل لَ ُك ْم تَف
ح ه
َ س ُح ْوا يَ ْف
َ س ُح ْوا فِى ْال َمجٰ ِل ِس فَا ْف
ِ س
ُ ش ُز ْوا فَا ْن
ُ ا ْن
ّٰللاُ ِب َما
ّٰللاُ الَّ ِذيْنَ ٰا َمنُ ْوا ِم ْن ُك ْۙ ْم َوالَّ ِذيْنَ ا ُ ْوتُوا ْال ِع ْل َم دَ َرجٰ ٍۗت َو ه
ش ُز ْوا َي ْرفَ ِع ه
تَ ْع َملُ ْونَ َخ ِبيْر
Artinya :
“ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah
Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (Qs. al-Mujadilah (58) 11). 1

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : PT Syaamil
Cipta Media, 1987), 543.
1
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ABSTRAK
Aditya Agusti Divanto, 2022 : Strategi Pembelajaran Akif, Inovatif dan
Menyenangkan (AIM) Mata Pelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun
Pelajaran 2021/2022”
Kata Kunci : Srategi Pembelajaran Aktif, Inovatif dan Menyenangkan,
Mata Pelajaran PAI dan BP
Pelaksanaan pembelajaran PAI dan BP perlu menggunakan strategi agar
guru mudah dalam melaksanakan pembelajaran PAI dan BP di kelas. Pemilihan
strategi pembelajaran yang baik ini merupakan salah satu upaya untuk
menciptakan kegitan pembelajaran yang kondusif sesuai dengan tujuan
pembelajaran PAI dan BP. Faktanya, sesuai dengan hasil wawancara penulis
dengan guru PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan terdapat permasalahan yang perlu diatasi.
Permasalahan tersebut adalah turunnya minat belajar peserta didik dan pengaruh
dari game online yang membuat peserta didik kurang tertarik untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran PAI dan BP.
Fokus penelitian skripsi ini adalah 1) bagaimana perencanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan, 2) bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP
Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, 3)
bagaimana evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Tujuan penelitian skripsi ini adalah 1) mendeskripsikan perencanaan
strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan, 2) mendeskripsikan pelaksanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP Kelas IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan, 3) mendeskripsikan evaluasi strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP
Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
studi kasus. Lokasi penelitian skripsi ini di SMP Negeri 1 Winongan. Teknik
penentuan informan menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
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menggunakan coding (pengkodean), langkah-langkah analisis data menggunakan
kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwwa 1) perencanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama
menentukan tujuan pembelajaran PAI dan BP, menentukan materi pelajaran PAI
dan BP, menentukan sumber/media pembelajaran PAI dan BP, menentukan
metode pembelajaran PAI dan BP diakhiri dengan tahap persiapan pembelajaran
PAI dan BP, 2) pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dilakukan
melalui tiga tahap. Tahap yang pertama membuka pelajaran PAI dan BP. Tahap
yang kedua menyampaikan materi pelajaran PAI dan BP yang dikolaborasikan
dengan metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas dan
membangun interkasi belajar PAI dan BP. Tahap yang ketiga menutup kegiatan
pelajaran PAI dan BP dengan memberikan nilai kepada peserta didik yang aktif,
refleksi, mengingatkan pelaksanaan ulangan harian pada pertemuan selanjutnya
diakhiri dengan membaca do’a bersama, 3) evaluasi strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP
Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
dilakukan melalui dua tahap. Tahap yang pertama melaksanakan ulangan harian
sebagai tahap evaluasi proses. Tahap yang kedua menyusun laporan penilaian
peserta didik SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan.

viii

DAFTAR ISI
Persetujuan Pembimbing .............................................................................. i
Lembar Pengesahan ....................................................................................... ii
Motto ............................................................................................................... iii
Persembahan .................................................................................................. iv
Kata Pengantar............................................................................................... v
Abstrak ............................................................................................................ viii
Daftar Isi ......................................................................................................... ix
Daftar Tabel.................................................................................................... xii
Daftar Gambar ............................................................................................... xiii
BAB I

PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian ................................................. 1
B. Fokus Penelitian ..................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ................................................... 7
D. Manfaat Penelitian ................................................. 7
E. Definisi Istilah ........................................................ 9
F. Sistematika Pembahasan ........................................ 10

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu .............................................. 13
B. Kajian Teori ........................................................... 17

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian............................. 42
B. Lokasi Penelitian .................................................... 43

ix

C. Subyek Penelitian ................................................... 44
D. Teknik Pengumpulan Data ..................................... 45
E. Analisis Data .......................................................... 50
F. Keabsahan Data ...................................................... 52
G. Tahap-Tahap Penelitian ......................................... 52
BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Obyek Penelitian .................................. 54
B. Penyajian Data ....................................................... 55
C. Pembahasan Temuan .............................................. 85

BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................ 98
B. Saran ....................................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 102
Pernyataan Keaslian Tulisan ........................................................................ 106
Lampiran – Lampiran
A. Matrik Penelitian ................................................. 107
B. Pedoman Observasi ............................................. 110
C. Pedoman Wawancara.......................................... 118
D. Dokumentasi Penelitian ..................................... 154
E. Surat Permohonan Izin Penelitian ..................... 160
F. Jurnal Penelitian .................................................. 161
G. Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian .............................................................. 163
H. Silabus PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri 1
Winongan ............................................................. 164
I.

RPP PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri 1
Winongan ............................................................ 171

x

J.

Daftar Nilai Peserta didik Kelas IX SMP Negeri 1
Winongan ............................................................. 173

K. Biodata Penulis .................................................... 175

xi

DAFTAR TABEL
2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
yang dilakukan ................................................................................... 15

xii

DAFTAR GAMBAR
4.1 Merumuskan tujuan pembelajaran PAI dan BP mata pelajaran PAI
dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan ............................................................ 57
4.2 Menentukan materi pelajaran PAI dan BP mata pelajaran PAI dan BP
kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan ............................................................. 59
4.3 Sumber / media pembelajaran PAI dan BP mata pelajaran PAI dan BP
kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan ............................................................................... 60
4.4 Menentukan metode pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan ................................................................................................... 63
4.5 Implementasi setiap keputusan mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan ............................................................................... 65
4.6 Membuka pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ............ 67
4.7 Menyampaikan materi pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten

xiii

Pasuruan ................................................................................................... 70
4.8 Metode pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ............ 72
4.9 Media pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ............ 73
4.10 Pengelolaan kelas mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan ................................................................................................. 75
4.11 Membangun interkasi pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan ............................................................................. 76
4.12 Menutup pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan .......... 78
4.13 Ulangan harian mata pelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendala Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan ................................................................................................. 83
4.14 Pelaporan hasil belajar PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan .......... 84

xiv

BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti (PAI dan BP)
merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam
belajar agama Islam.2 Proses belajar melibatkan siapa yang diajar dan siapa
pengajarnya, sedangkan apa yang kita harapkan dari belajar adalah
memperoleh sesuatu yang baru dan menarik. Sesuatu yang baru, orsinil dan
unik merupakan hasil kreatifitas, oleh karena itu guru harus mampu
menunjukkan kreatifitasnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.3
Khusus dalam pendidikan islam, Al-Qur’an menjadi sumber
normatifnya, berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran
akan ditemukan dalil-dalilnya dari Al-Qur’an yang berkenaan dengan petunjuk
Al-Qur’an tentang pentingya pembelajaran. Perintah belajar dan pembelajaran
dikemukakan dalam Qs. Al-Alaq ayat 1-5 :

)3( ) اِ ْق َرأ َو َربُّكَ االَ ْك َرم2( علَ ْق
َ سانَ ِم ْن
ِ ِاِ ْق َرأ ب
َ ) َخلَقَ ِال ْن1( اسم َربِكَ الَّذِي َخلَ ْق
)5( سانَ َمالَ ْم يَ ْعلَم
َ )4( علَّ َم بِالقَلَم
َ اَلَّذِي
َ علَّ َم ا ِال ْن
Artinya :
1. Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang maha pengasih lagi
maha penyanyang
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
2

Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Banda Aceh : Yayasan Pena,
2017), 18.
3
Mohammad Adnan, “ Urgensi Penerapan Metode PAIKEM Bagi Guru Dalam Meningkatkan
Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” CENDEKIA, no.1 (Juni, 2017) : 139.

1

2

3. Bacalah dan tuhanmulah yang maha mulia
4. Yang mengajar (manusia) dengan pena
5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.4
Tujuan pembelajaran PAI dan BP di sekolah ialah agar peserta didik
dapat memahami dan terampil dalam melaksanakan ajaran Islam dalam
kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa
kepada Allah SWT, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkerluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.5
Hal ini senada dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang
terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23
Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di
Kabupaten dan Kota Pasal 2 ayat 9 :
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk
membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.6

Pengoptimalan aktivitas belajar mengajar peserta didik terhadap
pembelajaran PAI dan BP harus disiasati dengan cermat sehingga dapat
mendorong motivasi atau minat peserta didik belajar PAI dan BP. Untuk itu,
pendidik seharusnya dapat mengelola pembelajaran PAI dan BP secara efektif
menggunakan berbagai unsur pendukung. Banyak faktor penyebab kualitas
pembelajaran PAI dan BP rendah diantaranya kegiatan pembelajaran yang
Munirah, “ Petunjuk Al-Qur’an Tentang Belajar Dan Pembelajaran,” Lentera Pendidikan, no. 1
(Juni, 2016) : 44.
5
Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Banda Aceh : Yayasan Pena,
2017), 34.
6
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23
Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, pasal 2.
4

3

kurang tepat, kemajemukan peserta didik dan lingkungan tempat asal peserta
didik berbeda-beda.7
Pelaksanaan pembelajaran PAI dan BP, guru berupaya untuk mampu
menerapkan konsep pembelajaran yang baik untuk peserta didik, agar peserta
didik mampu mengembangkan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan
sesuai dengan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh guru kepada peserta
didik
Namun faktanya, sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dengan
Rohmat hari Sabtu, 27 Februari 2021 selaku guru PAI dan BP SMP Negeri 1
Winongan mengungkapkan :
Kegiatan pembelajaran PAI dan BP pada saat ini masih belum bisa dikatakan
evektif karena beberapa hal berikut :
a. Turunnya minat belajar peserta didik. Hal ini disebabkan oleh kesulitan
belajar yang dialami oleh peserta didik SMP Negeri 1 Winongan.
b. Pengaruh game online yang membuat peserta didik menjadi kurang tertarik
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PAI dan BP.8
Peserta didik kelas IX pada prinsipnya tentu berhak memperoleh
peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun, dari
kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa peserta didik itu memiliki perbedaan
dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik latar belakang keluarga,
kebiasaan, dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara
peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Selain itu kesulitan

7

Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Banda Aceh : Yayasan Pena,
2017), 88.
8
Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 27 Februari 2021.
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belajar juga dapat dialami oleh peserta didik, hal ini disebabkan oleh faktorfaktor tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik yang sesuai
harapan.9
Kesulitan belajar peserta didik ini terjadi pasti terdapat faktor-faktor
yang melandasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar peserta
didik diantaranya :
1) Pembelajaran yang terlalu monoton sehingga membuat peserta didik bosan
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PAI dan BP di kelas.
2) Kurangnya perhatian guru kepada peserta didik sehingga peserta didik
minat belajar PAI dan BP menurun.
Turunnya minat peserta didik terhadap suatu pelajaran akan timbul
kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai
dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan
kecakapan, tidak sesuai dengan tipe-tipe khusus anak yang banyak
menimbulkan problema pada dirinya. Karena itu pelajaranpun tidak pernah
terjadi proses dalam otak akibatnya menimbulkan kesulitan.10
Kesulitan belajar PAI dan BP yang dialami oleh peserta didik
membuat peserta didik lebih memfokuskan perhatiannya kepada hal-hal yang
peserta didik sukai, seperti halnya game online. Mengingat game online saat ini
ramai dimainkan di kalangan peserta didik sehingga peserta didik kurang
tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PAI dan BP.
9

Syarifan Nurjan, Psikologi Belajar (Ponorogo : CV. Wade Group, 2015), 161.
Nurjan, 164.
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Mahardika menyebutkan bahwa bermain

game online dapat

memberikan dampak negatif secara sosial, psikis dan fisik. Remaja yang
bermain game online secara sosial, hubungan dengan keluarga dan teman
menjadi berkurang, sebab pergaulan remaja hanya sebatas di game online saja.
Dampak secara psikis remaja yang mengalami kecanduan game online akan
terus memikirkan game yang sering dimainkan, sulit berkonsentrasi dalam
belajar, melakukan apapun untuk bisa bermain game lagi.11
Kalangan peserta didik memainkan game online ini mengikuti
perkembangan zaman dan kebudayaan yang berlaku lingkungan sekitar.
Mengingat peserta didik yang berusia 10-15 tahun masih membutuhkan
bimbingan, pengarahan dan pengawasan dari orang tua. Namun, di lingkungan
kalangan peserta didik banyak yang memainkan game online.
Jenis-jenis game online yang sering dimainkan saat ini yaitu Mobile
Legend, PUBG, Free Fire dan AOV yang merupakan game action. Biasanya
seorang pemain menghilangkan rasa jenuhnya baik itu dari kegiatan sehari-hari
(kerja, belajar dan faktor lainnya) maupun sekedar mengisi waktu luang
dengan bermain game online. Tetapi ada juga yang menghabiskan waktunya
berjam-jam bahkan seharian penuh untuk memainkan game online.12 Dampak
negatif dari bermain game online diantaranya :

Maria Agustina Lebho. et. al., “ Pengaruh Kecanduan Game Online Ditinjau Dari Kesepian dan
Kebutuhan Berafilisasi Pada Remaja,” Health and Behavioral Science 2. No. 2 (September, 2020)
: 204.
12
Nisrinafatin, “ Pengaruh Game Online Terhadap Motivasi Belajar Siswa,” Edukasi Nonformal.
No. 1 (April, 2020) : 118.
11
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a) Sulit berkonsentrasi saat proses belajar mengajar, saat proses pembelajaran
seorang gamer yang sudah kecanduan akan lebih memikirkan tentang game
maka konsentrasi dalam pembelajaran terganggu.
b) Menurunnya motivasi belajar, seorang gamer akan menjadi malas belajar
atau malas mengerjakan tugas sekolah.13
Dari beberapa penjelasan diatas, untuk mengetahui pembelajaran PAI
dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Winongan dengan judul “STRATEGI
PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF DAN MENYENANGKAN (AIM)
MATA PELAJARAN PAI DAN BP KELAS IX SMP NEGERI 1
WINONGAN

DESA

MENDALAN

KECAMATAN

WINONGAN

KABUPATEN PASURUAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022.”
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan dari hasil pemaparan konteks penelitian diatas maka
penulis dapat mengambil titik fokus penelitiannya yaitu :
1. Bagaimana

perencanaan

strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.?
2. Bagaimana

pelaksanaan

strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.?
13

Nisrinafatin, 120.
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3. Bagaimana evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari hasil pemamparan fokus penelitian diatas maka
tujuan penelitian ini yaitu :
1. Mendeskripsikan perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
3. Mendeskripsikan evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari pelaksanaan pembuatan skripsi ini di harapkan dapat
bermanfaat secara teoritis dan praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
meningkatkan ilmu pengetahuan seiring dengan perkembangan zaman, serta
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mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi bidang studi pendidikan
agama Islam dan budi pekerti.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi pembaca
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk
meningkatkan kemampuan berfikir dan bekal untuk mengembangkan
wawasan bagi para pembaca yang membahas mmengenai kegiatan
pembelajaran PAI dan BP.
b. Bagi guru
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tahap evaluasi
dan inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti agar
pembelajaran PAI dan BP di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi.
Dan guru mampu memberikan pembelajaran yang aktif, inovatif dan
menyenangkan bagi peserta didik.
c. Bagi peneliti
Hasil penilitian ini dapat di jadikan sebagai pengalaman baru,
menambah

wawasan

dan

mampu

memberikan

inspirasi

dalam

pelaksanaan pembelajaran PAI dan BP sehingga peneliti bisa
mempersiapkan

hal-hal

yang

diperlukan

saat

melaksanakan

pembelajaran.
d. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Hasil penelitian ini dapat berguna bagi lembaga UIN Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember sebagai penambahan literasi kepustakaan,
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khususnya bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan
Agama Islam.
e. Bagi SMP Negeri 1 Winongan
Manfaat penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi pembelajaran khususnya untuk bidang studi pendidikan
agama Islam dan budi pekerti sehingga lembaga yang di teliti dapat
mengembangkan mutu pendidikan mata pelajaran PAI dan BP sesuai
dengan visi dan misi yang telah di buat oleh pihak instansi.
E. Definisi Istilah
1. Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyeangkan (AIM)
Strategi pembelajaran aktif merupakan aktivitas peserta didik
dalam menemukan ide untuk menjawab tentang materi yang sedang dibahas
melalui kegiatan diskusi kelompok.
Strategi

pembelajaran

inovatif

merupakan

pengembangan

pembelajaran melalui penggunaan media power point dengan harapan
menarik minat dan fokus peserta didik terhadap pembelajaran.
Strategi pembelajaran menyenangkan merupakan aktivitas belajar
yang dapat memberikan kesan postif bagi peserta didik saat mengikuti
pembelajaran.
2. Mata Pelajaran PAI dan BP
Mata pelajaran PAI dan BP merupakan suatu displin ilmu Islam
yang didalamnya membahas tentang akidah, hukum, sejarah kebudayaan

10

Islam dan al-qur’an hadits yang akan dikelola oleh guru PAI dan BP untuk
diberikan kepada peserta didik melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
3. Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan

Kecamatan

Winongan

Kabupaten

Pasuruan

Tahun

Pelajaran 2021/2022
Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah guru
PAI dan BP dalam menentukan, melaksanakan dan mengevaluasi strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan pada mata pelajaran PAI
dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan dengan harapan agar peserta
didik kelas IX SMP Negeri Winongan dapat mengembangkan wawasan,
keterampilan dan membentuk sikap yang baik sesuai dengan bimbingan dan
arahan dari guru PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan.
F. Sistematika Pembahasan
Penulis membuat rincian secara singkat sistematika pembahasan dari
penelitian ini supaya para pembaca bisa memahami konsep pembahasan yang
tertera pada skripsi ini yang di dalamnya terdiri dari :
Bab satu merupakan bab yang menjelaskan mengenai pendahuluan
dari penelitian ini yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan
mengenai strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP.
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Bab dua menjelaskan mengenai kajian kepustakaan yang di dalamnya
memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Hal ini dilakukan oleh
penulis dengan tujuan sebagai aspek penguat dan sumber rujukan tentang teoriteori strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP.
Bab ketiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang di
dalamnya memuat aspek-aspek penting penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti berdasarkan dari referensi yang digunakan. Aspek-aspek penting
penelitian ini diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,
subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan
tahap-tahap penelitian strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran
2021/2022.
Bab keempat menjelaskan mengenai penyajian dan hasil analisis data
penelitian yang telah diperoleh oleh penulis melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi yang di dalamnya terdiri dari gambaran obyek penelitian,
penyajian data penelitian dan pembahasan temuan penelitian strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran 2021/2022.
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Bab kelima menjelaskan hasil kesimpulan penelitian strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran 2021/2022 yang telah dilakukan penulis
dan saran-saran penulis kepada kepala, WAKA, guru PAI dan BP dan peserta
didik SMP Negeri 1 Winongan.
Bab akhir berisikan tentang bagian-bagian akhir dar penyusunan
skripsi ini yang di dalamnya memuat tentang daftar pustaka, pernyataan
keaslian tulisan, matriks penelitian, jurnal penelitian, formulir pengumpulan
data, foto penulis saat melaksanakan penelitian, surat keterangan izin
penelitian, surat keterangan telah melaksanakan penelitian, RPP PAI dan BP
dan biodata penulis.

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu
Pada bagian ini, penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian
membuat ringkasannya, melalui penelitian yang sudah dipublikasi (skripsi,
tesis, disertasi, artikel yang dimulai pada jurnal ilmiah dan sebagainya).14
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut yaitu :
1. Skripsi Cece Sudirman salah satu mahasiswa program studi pendidikan
agama

Islam

fakultas

tarbiyah

UIN

SYARIF

HIDAYATULLAH

JAKARTA dengan judul “Implementasi pembelajaran aktif, inovatif,
kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) pada mata pelajaran
pendidikan agama islam Di SDN Cijambu Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi”. Pendekatan pelitian ini penelitian kualitatif dan jenis penelitian
yaitu deskrptif.15
2. Skripsi Muhammad Nur Saleh salah satu mahasiswa program studi
pendidikan agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN
PALANGKARAYA dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran

14

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilimiah (Jember : IAIN Jember, 2020), 46.
Cece Sudirman, “Implementasi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Evektif dan
Menyenangkan (PAIKEM) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SDN Cijambu
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 31.
15
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Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri 1 Kota Besi Kota Waringin
Timur”. Pendekatan penelitian ini penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian kualitatif deskriptif.16
3. Skripsi Nur Wahidah salah satu mahasiswa program studi pendidikan agama
Islam

fakultas

agama

Islam

UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH

MAKASSAR dengan judul “Implementasi PAIKEM terhadap proses
pembelajaran pendidikan agama Islam di UPT SMPN 46 Kepulauan
Selayar”. Pendekatan pelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis
penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan pendekatan penelitian ini yaitu
menggunakan deskriptif.17
4. Skripsi Feri Listiana salah satu mahasiswa program studi pendidikan agama
islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN PURWOKERTO dengan
judul

“Strategi

pembelajaran

aktif

inovatif

kreatif

efektif

dan

menyenangkan (PAIKEM) dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di
kelas IV SD Negeri Karangbenda 01 Kabupaten Cilacap”. Pendekatan
penelitian ini merupakan kualitatif dan jenis penelitian ini yaitu penelitian
lapangan (field reserach).18
5. Skripsi Mohamad Khoirul Anam salah satu mahasiswa program studi
pendidikan agama Islam fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN

Muhammad Nur Saleh, “Penerapan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA
Negeri 1 Kota Besi Kota Waringin Timur” (Skripsi IAIN Palangkaraya, 2016), 43.
17
Nur Wahidah, “Implementasi PAIKEM Terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam Di UPT SMPN 46 Kepulauan Selayar” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar,
2018), 33.
18
Feri Listiana, “Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan
(PAIKEM) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas IV SD Negeri Karangbenda 01
Kabupaten Cilacap” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 47.
16
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MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG dengan judul “Implementasi
pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM), pada
masa pandemi covid 19 di MA Darul Hikmah Tulungagung”. Pendekatan
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini yaitu
menggunakan deskriptif.19
Dari penjelasan kajian terdahulu di atas, maka persamaan dan
perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti dilakukan
penulis tentang strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP akan dibahas dalam tabel yang telah disediakan
sebagai berikut :
Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
yang akan dilakukan
No

Judul Skripsi

Persamaan

Perbedaan

1

2

3

4

1.

Cece

Sudirman (2012)

dengan

1. Pendekatan

1. Jenis

judul Implementasi pembelajaran

penelitian

penelitian

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan

kualitatif

2. Analisis data

menyenangkan (PAIKEM) pada

2. Teknik

mata pelajaran pendidikan agama

pengumpul

Islam di SDN Cijambu Kecamatan

an data

Cisaat Kabupaten Sukabumi

3. Fokus
Penelitian
4. Lokasi
Penelitian

Mohamad Khoirul Anam, “Impelmentasi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan (PAKEM), Pada Masa Pandemi Covid 19 di MA Darul Hikmah Tulungagung”
(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 49.
19

16

1
2.

2
Muhammad

Nur

3
Saleh

(2016)

1. Pendekatan

dengan judul “Penerapan Strategi

penelitian

Pembelajaran Pendidikan Agama

kualitatif

Islam Di SMA Negeri 1 Kota Besi
Kota Waringin Timur

2. Teknik
pengumpul
an data

4
1. Jenis
penelitian
2. Fokus
penelitian
3. Lokasi
penelitian
4. Teknik
analisis data

3.

Nur Wahidah (2018) dengan judul 1. Pendekatan
Implementasi PAIKEM terhadap

penelitian

proses

kualitatif

pembelajaran

pendidikan

agama Islam di UPT SMPN 46 2. Jenis
Kepulauan Selayar

1. Fokus
penelitian
2. Lokasi
penelitian

penelitian
3. Teknik
pengumpul
an data

4.

Feri Listiana (2018) dengan judul 1. Pendekatan
Strategi pembelajaran aktif inovatif

penelitian

kreatif efektif dan menyenangkan

kualitatif

(PAIKEM)

dalam

pembelajaran 2. Jenis

pendidikan agama islam di kelas IV
SD

Negeri

Karangbenda

Kabupaten Cilacap

penelitian

01 3. Teknik
pengumpul
an data

1. Fokus
penelitian
2. Lokasi
penelitian

17

1.
5.

2

3

Mohamad Khoirul Anam (2020) 1. Pendekatan
dengan

judul

Implementasi

pembelajaran aktif, kreatif, efektif
dan

menyenangkan

penelitian
kualitatif

(PAKEM), 2. Analisis

pada masa pandemi covid 19 di

4
1. Jenis
penelitian
2. Lokasi
penelitian

data

MA Darul Hikmah Tulungagung

Dari uraian diatas, maka posisi penelitian yang akan dilakukan oleh
penulis mengenai strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran
2021/2022 ini mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Letak originalitas penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitian
yang membahas tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP Kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran 2021/2022 sehingga dapat membedakan
antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu.
B. Kajian Teori
Strategi dapat diartikan sebagai The art of crayying out a plan
skillfully. Artinya strategi adalah seni melaksanakan suatu rencana secara
terampil dan baik. Dalam konteks pembelajaran strategi pembelajaran diartikan
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sebagai pandangan yang bersifat umum dari tindakan untuk menentukan
metode yang akan dipakai dalam proses pembelajaran.20
Pada dasarnya strategi tersebut adalah suatu pola yang direncanakan
dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan.
Dihubungkan dengan pembelajaran berarti pola-pola umum kegiatan guru dan
peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
yang telah disusun.21
Richard L. Daft mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah sebuah
perubahan perilaku atau suatu perubahan kinerja yang terjadi saat sebagai hasil
pengalaman. Hal ini juga dibenarkan oleh Slavin dalam H. Douglas Brown
yang mendefinisikan bahwa pembelajaran adalah sebuah perubahan dalam diri
seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. Kenyataan ini juga didukung
oleh Kunandar yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi
antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku
ke arah yang lebih baik.22
Pembelajaran adalah usaha untuk mengubah struktur kognitif, afektif
dan psikomotorik peserta didik melalui penataan belajar. Dengan kata lain,
pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar
dengan baik. Selain itu, proses pembelajaran juga merupakan kegiatan yang
dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan
20

Aswan, Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), 3.
Aswan, 5.
22
Buna’i, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Surabaya : CV.
Jakad Media Publishing, 2019), 5.
21
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program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai
tujuan tertentu.23 Berdasarkan uraian ahli di atas, maka dapat dimaknai bahwa
pembelajaran merupakan aktivitas dan proses yang sistematis dan sistemik
yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pendidik/pengajar, kurikulum,
peserta didik, metode, strategi, sumber belajar, fasilitas dan administrasi.24
Pendidikan agama Islam dan budi pekerti (PAI dan BP) adalah upaya
sadar yang terencana dalam menyampaikan disiplin ilmu Islam kepada peserta
didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa,
berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya
kitab suci Al-Qur’an dan al-hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
latihan, serta penggunaan pengalaman. PAI memiliki tujuan atau arah sebagai
mata pelajaran yang yang bersifat mendidikan agama Islam yaitu berupa
materi-materi yang sudah yang sudah ada kemudian disampaikan, dipelajari
dan diamalkan.25
Muhaimin berpendapat bahwa PAI dan BP bermakna upaya
mendidikan nilai-nilai ajaran Islam agar menjadi pandangan dan sikap hidup
seseorang. Dari aktivitas mendidikan agama Islam dan nilai-nilainya agar
menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Dari aktivitas mendidikan
agama Islam itu bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok anak
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didik dalam menanamkan atau menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilainilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya.
Muhaimin memberikan karakteristik PAI dan BP yang berbeda
dengan mata pelajaran yang lain yaitu :
1. PAI dan BP berusaha menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam
siatuasi dan kondisi apapun
2. PAI dan BP berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang
tertuang dan yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-sunnah serta
ontensitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam
3. PAI dan BP menonjolkan kesatuan iman, ilmu dan amal dalam kehidupan
sehari-hari
4. PAI dan BP berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan individu
dan sekaligus kesalehan sosial
5. PAI dan BP menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan iptek
dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya
6. Substansi PAI dan BP mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan
supra rasional
7. PAI dan BP berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari
sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam
8. Dalam beberapa hal, PAI dan BP mengandung pemahaman dan penafsiran
yang beragam sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau
semangat ukhuwah islamiyah.26

Ruang lingkup PAI dan BP meliputi keserasian, keselarasan dan
keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan
manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri
serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Ruang
lingkup pendidikan agama Islam identik dengan aspek-aspek pengajaran agama
Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang
saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

26
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Ruang lingkup PAI dan BP pada dasarnya sejalan dengan ruang
lingkup agama Islam yang mencakup tiga aspek :
a. Hubungan manusia dengan penciptanya (Allah SWT)
b. Hubungan manusia dengan manusia
c. Hubungan manusia dengan lingkungan
Proses pembelajaran PAI dan BP dapat dikatakan sebagai suatu proses
membangun pemahaman peserta didik sehingga menyebabkan perubahan pada
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan prosedur intruksional yang
efektif. Aktivitas belajar mengajar merupakan aktivitas inti yang terjadi dalam
proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran selalu bertemu
dua aktivitas ini, yaitu belajar dan mengajar. Demikian juga dengan proses
pembelajaran PAI meskipun kedua aktivitas tersebut selalu berpasangan,
namun dalam proses pembelajaran memiliki pelaku yang berbeda.27
Segala sesuatu yang akan dikerjakan orang pasti memiliki tujuan
termasuk dalam proses pembelajaran. Dalam melaksanakan untuk mencapai
tujuan yang dinginkan tidak hanya sekedar melaksanakan sesuai kehendak hati
tanpa melihat aspek lain. Jadi seorang guru PAI dan BP perlu mengetahui dan
memiliki prinsip-prinsip pembelajaran sehingga guru dapat menyusun
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Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Banda Aceh : Yayasan Pena,
2017), 79.

22

perencanaan proses pembelajaran dengan baik, bahkan mampu mampu
mengimpeletasikan ketika proses pembelajaran berlangsung.28
Mengacu pada kegiatan pembelajaran PAI dan BP maka paling sedikit
ada tujuh prinsip sebagai berikut :
1) Orientasi pembelajaran mengacu kepada tujuan yang tepat
2) Proses pembelajaran PAI dan BP terencana secara sistematis sehingga
memiliki kejelasan strategi pelaksanaan
3) Terdapat tata aturan yang harus ditaati oleh guru dan peserta didik dalam
kelas
4) Orientasi belajar PAI dan BP dilakukan oleh peserta didik
5) Guru PAI berperan sebagai fasilitator, organisator, dan climator
6) Perencanaan waktu belajar tepat untuk mencapai tujuan belajar
7) Evaluasi belajar PAI dan BP berorientasi pada proses dan produk.
Tugas utama guru yaitu membelajarkan siswa, mengkoordinasi siswa
agar belajar aktif sehingga potensi dirinya (kognitif, afektif dan psikomotorik)
dapat berkembang dengan maksimal.29 Pembelajaran meliputi kegiatan yang
dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi
dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk
mencapai tujuan tertentu.30 Guru berupaya secara kreatif dalam melibatkan
peserta didik dalam pembelajaran PAI dan BP dan peserta didik dituntut untuk
turut aktif dalam kegiatan pembelajaran PAI dan BP. Untuk lebih jelasnya
dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini :
1. Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP

28
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Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai
suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang
akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih
dahulu. Hal senada dengan penjelasan ini, Hamalik menjelaskan
perencanaan adalah proses menejerial dalam menentukan apa yang akan
dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya dan di dalamnya digariskan
tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja
untuk mencapai tujuan.
Anwar menjelaskan bahwa perencanaan merupakan kegiatan awal
dalam setiap tindakan yang dilaksanakan nanti, apakah itu dilaksanakan
secara tertulis ataukah hanya dalam pemikiran-pemikiran seseorang. Kast
dan Rosenzweig menjelaskan perencanaan adalah proses memutuskan di
depan, apa yang akan dilakukan dan bagaimana. Perencanaan meliputi
keseluruhan misi, indetifikasi hasil-hasil kunci dan penetapan tujuan tertentu
disamping pengembangan kebijaksanaan, program dan prosedur untuk
mencapai tujuan.31
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP adalah suatu proses dalam mengambil keputusan
dengan menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam
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dan budi pekerti akan berjalan maksmial. Dapat dipahami bahwa
perencanaan memiliki lima unsur yang melingkupi, diantaranya :
a. Merumuskan tujuan pembelajaran
Dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan tujuan
pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dicapai
atau dikuasi peserta didik. Melalui rumusan tujuan, guru dapat
memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh peserta didik setelah
berakhir suatu proses pembelajaran.32
b. Menentukan materi pelajaran
Materi ajar atau bahan ajar adalah hal-hal yang menjadi isi
proses pembelajaran yang akan dikuasai oleh peserta didik. Pokok
bahasan materi ajar tersebut tertuang dalam standar kompetensi mata
pelajaran. Karakteristik materi ajar adalah sebagai berikut :
1. Bersifat hal-hal yang dapat diamati (fakta)
2. Bermuatan nilai-nilai atau norma
3. Berupa konsep
4. Problematis
5. Berupa ingatan atau hafalan
6. Bermuatan keterampilan.33
c. Pemilihan sumber belajar / media pembelajaran
Berkenaan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam
media pendidikan yang sesuai. Memilih media yang terbaik untuk tujuan
Buna’i, Perecanaan Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Surabaya : CV.
Jakad Media Publishing, 2019), 61.
33
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intruksional bukan pekerjaan yang mudah. Hal ini diakui oleh mereka
yang pernah berkecimpung dalam tugas itu, pemilihan itu sangat rumit
dan sulit, karena didasarkan pada beberapa faktor yang saling
berhubungan.
Di bawah ini dikemukakan beberapa faktor yang perlu
diperhatikan dalam memilih media yang tepat yaitu :
a. Jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pengajaran
(TIK)
b. Kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri
c. Kemampuan guru menggunakan suatu jenis media
d. Keluwesan atau fleksibiltas dalam penggunaanya
e. Kesesuaiannya dengan alokasi waktu dan sarana pendukung yang ada
f. Ketersediannya
g. Biaya
h. Kegiatan pembelajaran / scenario.34
Sumber / media pembelajaran dalam perencanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP disini menggunakan buku paket PAI dan BP kurikulum
2013, LKS PAI dan BP kurikulum 2013 dan media pembelajarannya
menggunakan media slide.
d. Menentukan metode pembelajaran
Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam arti cara yang ditempuh oleh guru
dalam menyampaikan bahan pelajaran.35 Strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Buna’i, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Surabaya : CV.
Jakad Media Publishing, 2019), 62.
35
Aswan, Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), 24.
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Metode ceramah merupakan cara guru dalam menyampaikan
materi pembelajaran PAI dan BP dengan penuturan lisan secara langsung
kepada peserta didik di depan kelas disertai dengan penggunaan media
untuk mencapai kompetensi dan indikator pembelajaran yang telah
ditetapkan agar peserta didik dapat memiliki pemahaman dan mampu
menerapkan dalam kehidupan sesuai ajaran Islam.36
Metode diskusi merupakan suatu cara mengajar yang bercirikan
oleh suatu keterkaitan pada suatu topik atau pokok pertanyaan atau
problem. Dimana para anggota diskusi dengan jujur berusaha atau
memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama.37
Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam
bentuk pertanyaan, yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh
peserta didik. Metode tanya jawab ini dimaksudkan untuk memotivasi
peserta didik dalam bertanya selama proses pembelajaran terjadi atau
guru yang mengajukan pertanyaan dan peserta didik yang menjawab.38
e. Implementasi setiap keputusan
Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan
sumber daya. Implementasi merupakan unsur penting dalam proses
perencanaan dapat dilihat dari implementasi implementasinya. Apabila
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artinya sebuah keputusan yang tekad diambil tanpa diimpelmentasikan
dalam kegiatan nyata.39
2. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP
Pada pelakasanaan pembelajaran, guru melaksanakan aktivitas
interaksi belajar mengajar dengan berpedoman pada persiapan dan
perencanaan yang telah dibuat. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk
menciptakan kualitas pembelajaran yang baik. Salah satu bentuk guru yang
profesional adalah mempunyai kompetensi dalam mengajar. Kompetensi
adalah kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh peserta didik atau guru
pada tahap pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Untuk melaksanakan proses belajar tersebut guru berpegang
teguh pada prinsip-prinsip mengajar yaitu prinsip perhatian, prinsip
aktivitas, prinsip apersepsi, prinsip peragaan, prinsip individualisasi, prinsip
sosialisasi

dan prinsip evaluasi. Berikut

ini

pelaksanaan

strategi

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI
dan BP :
1) Membuka pelajaran
Membuka pelajaran merupakan usaha atau kegiatan yang
dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan
prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatiaanya terpusat
pada apa yang dipelajarinya dengan jalan :

39
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1) Mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
2) Mengemukakan masalah-masalah pokok yang akan dipelajari.
3) Menentukan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar
4) Menentukan batas-batas tugas yang harus dikerjakan untuk menguasai
pelajaran.40
2) Menyampaikan materi pelajaran
Bahan atau materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari
materi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan
kurikulum yang digunakan. Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan merupakan sebuah pembelajaran yang memungkinkan
peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka
mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, dengan penekanan
peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan
berbagai sumber dan alat bantu belajar (termasuk pemanfaatan
lingkungan).
Langkah-langkah strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan dalam menyampaikan materi pelajaran PAI dan BP
diantaranya :
a) Pembelajaran aktif
Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak
peserta didik untuk belajar aktif. Ketika peserta didik belajar dengan
aktif berarti mereka yang mendominasi aktivitas dalam pembelajaran.
Buna’i, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Surabaya : CV.
Jakad Media Publishing, 2019), 64.
40
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Mereka secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide
pokok dari materi pembelajaran, memecahkan persoalan ataupun
mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu
persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.
Belajar aktif adalah salah satu cara untuk mengikat informasi
yang diterima dari guru kemudian menyimpannya dalam otak. Pada
pembelajaran aktif ini guru bisa menggunakan model mencari
informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi-materi yang padat,
monoton dan membosankan. Materi dapat diambil dari buku ajar,
kliping, koran dst. Langkah-langkahnya :
(1) Bagikan atau tentukan bahan bacaan yang menjadi pokok
bahasan.
(2) Minta peserta didik untuk membaca, mendiskusikan dan
memahami materi.
(3) Pada saat yang sama, tuliskan beberapa pertanyaan terkait materi
yang jawabannya terdapat atau dapat dikembangkan dari bahan
yang dibaca oleh peserta didik.
(4) Minta peserta didik untuk memberikan jawaban. Peserta didik
dapat diminta untuk menemukan jawaban secara kolektif terlebih
dahulu (misalnya berdua atau bertiga dengan teman disampingnya
sehingga diharapkan lebih berani dan percaya diri memberikan
jawaban saat diminta menjawab secara individual.

30

(5) Ulang

kembali

semua

jawaban

dari

peserta

didik

dan

mengembangkan jawaban tersebut untuk menambah informasi
peserta didik sehingga jawaban yang di dapat semakin jelas dan
membuat kesimpulan dengan peserta didik.41
Pada pembelajaran aktif ini guru bisa menggunakan metode
diskusi. Strategi ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami
materi bersama temannya dalam suatu kelompok kecil. Dengan
strategi ini diharapkan peserta didik membangun kerja sama individu
dalam kelompok, kemampuan analitis dan kepekaan sosial serta
tanggung jawab individu dalam kelompok. Langkah-langkahnya :
(a)

Bagilah peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil

(b)

Berikanlah bacaan untuk masing-masing kelompok

(c)

Minta mereka untuk mediskusikan bacaan

(d)

Dari tiap kelompok, mintalah mereka untuk menunjuk juru
bicara

(e)

Minta para juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya

(f)

Mintalah kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi

(g)

Buatlah rangkuman bersama peserta didik dan berikan
penguatan.42

b) Pembelajaran inovatif

41
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Inovatif berarti memiliki kecenderungan pembaharuan dalam
arti perbaikan dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan ide-ide baru
atau gagasan-gagasan untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan
pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran.43
Dalam mewujudkan pembelajaran inovatif maka dibututhkan
media pembelajaran sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan
pembelajaran khususnya bidang studi pendidikan agama Islam dan
budi pekerti. Media slide adalah media visual yang diproyeksikan
dengan alat yang disebut ptoyektor silde. Kelebihan dari media slide
ini adalah :
1. Membantu menimbulkan ingatan yang kuat pada pesan yang
disampaikan
2. Merangsang minat dan perhatian peserta didik
3. Mudah direvisi
4. Penyimpanan mudah.44
c) Pembelajaran menyenangkan
Pembelajaran yang menyenangkan merupakan pembelajaran
yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh
keceriaan, menyenangkan dan yang paling utama tidak membosankan
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peserta didik.45 Penggunaan metode tanya jawab dapat dinilai sebagai
metode yang cukup wajar dan tepat apabila penggunaanya untuk :
a. Merangsang agar perhatian anah terarah pada suatu bahan pelajaran
yang sedang dibicarakan
b. Mengarahkan

proses

berfikir,

pengamatan

serta

meninjau

penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dibicarakan
sebagai

bahan

pertimbangan

untuk

melanjutkan

materi

berikutnya.46
3) Menggunakan metode mengajar
Metode adalah cara atau teknik yang dianggap jitu untuk
menyampaikan materi ajar. Metode mengajar merupakan salah satu cara
yang digunakan guru dalam interaksi belajar mengajar. Dengan metode
mengajar yang digunakan guru diharapkan berbagai kegiatan belajar
peserta didik, sehubungan dengan mengajar guru. Dalam strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan mata pelajaran PAI dan
BP guru dapat menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab dan
metode ceramah.47
Metode

ceramah

adalah

metode

mengajar

dengan

menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada
sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran.48 Meskipun
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metode ceramah ini memiliki banyak kelemahan namun metode ini tetap
diperlakukan dalam kondisi tertentu ketika :
1) Materi tidak banyak diperoleh dalam bentuk tulisan
2) Dimaksudkan untuk membangkitkan motivasi
3) Bertujuan untuk menyampaikan informasi baru
4) Digunakan untuk mengajar di kelas peserta didiknya dalam jumlah
banyak.49
Desain metode ceramah pada pembelajaran PAI dan BP
langkah-langkahnya diantaranya :
a) Menyampaikan tujuan pembelajaran
b) Menyesuaikan ketetapan metode
c) Mengelola perhatian dan kondisi peserta didik
d) Presentasi materi
e) Memberikan konklusi
f) Melakukan evaluasi.50
Metode diskusi merupakan suatu cara mengajar yang bercirikan
oleh suatu keterkaitan pada suatu topik atau pokok pertanyaan atau
problem. Dimana para anggota diskusi dengan jujur berusaha atau
memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama.
Dalam metode diskusi guru dapat membimbing dan mendidik peserta
didik untuk hidup dalam suasana yang penuh tanggung jawab, setiap
orang yang berbicara atau mengemukakan pendapat harus berdasarkan
49
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kepada prinsip-prinsip tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.
Menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat yang benar dan
menolak pendapat yang salah adalah ciri dari metode yang dapat
digunakan untuk mendidik peserta didik berjiwa demokrasi dan melatih
kemampuan berbicara peserta didik.51
Desain metode diskusi pada pembelajaran PAI dan BP langkahlangkahnya diantaranya :
(1) Menentukan mekanisme dan tata tertib diskusi
(2) Merumuskan masalah atau topik diskusi
(3) Mengatur kelompok-kelompok diskusi
(4) Melaksanakan diskusi
(5) Menyimpulkan hasil diskusi
(6) Melakukan evaluasi.52
Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam
bentuk pertanyaan, yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh
peserta didik. Metode tanya jawab dapat merangsang peserta didik untuk
dapat mengemukakan pendapat dan pikiran masing-masing. Melalui
pertanyaan yang diajukan oleh guru PAI dan BP, peserta didik terdorong
untuk mencari jawaban yang tepat dan memuaskan dengan merangkai
pengetahuan yang telah dimilikinya.53
Desain metode tanya jawab pada pembelajaran PAI dan BP
langkah-langkahnya diantaranya :
51
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(a) Mengelola perhatian peserta didik
(b) Distribusi materi PAI dan BP kepada peserta didik
(c) Menggali pemahaman peserta didik
(d) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik
(e) Membuat kesimpulan bersama
(f) Mengadakan evaluasi54
4) Menggunakan media pembelajaran
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta
didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.55
Keberadaan media pembelajaran memegang peranan penting
sebagai alat bantu untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Media
pembelajaran itu penting dalam pembelajaran karena mempunyai fungsi
pokok yaitu :
1. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang
efektif
2. Merupakan bagian integral dari keseluruhan situasi belajar
3. Dalam pengajaran penggunaanya dan isi pembelajaran
4. Untuk mempercepat pembelajaran dan membantu siswa dalam
menangkap pengertian yang diberikan oleh guru.
54
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Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP ini media
pembelajaran yang digunakan yaitu media pembelajaran berbasis visual.
Media pembelajaran berbasis visual adalah media pembelajaran yang
penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera penglihatan.
Adapun jenis dari media visual yang dapat digunakan dalam
pembelajaran PAI dan BP yaitu media slide, foto dan papan tulis.
Gambar atau foto merupakan salah satu media pembelajaran yang amat
dikenal dalam setiap kegiatan
kesederhanaannya,

tanpa

perlu

pembelajaran. Hal ini disebabkan
perlengkapan

dan

tidak

perlu

diproyeksikan untuk mengamatinya.56
Media pembelajaran lain yang dapat digunakan adalah papan
tulis. Papan tulis adalah papan dari kayu dengan permukaan yang bisa
ditulis ulang menggunakan kapur. Secara umum papa tulis dapat
dimanfaatkan untuk menulis pokok-pokok keterangan guru dalam
mengajar, menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan
atau gambar sederhana dan untuk meningkatkan motivasi peserta didik
dengan jalan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengerjakan tugas dengan menggunakan papa tulis.57
5) Pengelolaan kelas
Pengelolaan kelas merupakan merupakan suatu usaha yang
dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau guru
56
57
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dengan maksud tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana
kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam
mengelola kelas diantaranya :
a. Mengatur tata ruang kelas, misalnya mengatur meja dan tempat
duduk, menmpatkan papan tulis dan sebagainya
b. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. 58
6) Membangun interaksi pembelajaran
Pelaksanaan interaksi belajar mengajar adalah proses hubungan
antara guru dengan peserta didik selama berlangsungnya pembelajaran.
Hubungan guru dengan peserta didik harus sesuai dengan norma yang
berlaku yaitu :
1) Mengakaui bahwa kesejahteraan anak didik ialah kewajiban guru
2) Memperlakukan anak didik secara benar dan adil tanpa memandang
sifat-sifat fisik
3) Mental
4) Politik
5) Ekonomi
6) Sosial
7) Agama
8) Bersikap sopan dan ramah terhadap anak didiknya.59
7) Menutup pelajaran

Buna’i, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Surabaya : CV.
Jakad Media Publishing, 2019), 67.
59
Buna’i, 67.
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Menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru
untuk mengakhiri pelajaran atau pembelajaran. Menurut Usman bahwa
kegiatan menutup pelajaran terdiri dari :
a) Merangkum atau membuat garis besar persoalan yang dibahas
b) Mengkonsolidasikan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang
diperoleh dalam pelajaran
c) Mengoganisasi semua kegiatan pelajaran yang telah dipelajari
sehingga merupakan suatu kesatuan yang berarti dalam memahami
materi.60
3. Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP
Evaluasi berasal dari kata “ evaluation ” kata tersebut diserap
kedalam

perbendaharaan

dalam

bahasa

indonesia

dengan

tujuan

mempertahankan kata aslinya dengan penyesuaian lafal Indonesia. Kifer
mendefinisikan evaluasi sebagai penyelidikan untuk menentukan nilai atau
manfaat (worth) suatu program, produk prosedur atau proyek.
Mahren dan Lehmann menjelaskan evaluasi adalah suatu proses
merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang yang sangat
diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Pengertian yang
dikemukakan keduanya menunjukkan bahwa evaluasi itu merupakan suatu
proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data
dan berdasarkan informasi atau data tersebut dibuat suatu keputusan.61
Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP adalah proses sistematis yang meliputi
pengumpulan informasi angka, deskripsi, verbal, analisis dan interpretasi
untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar peserta didik
Buna’i, 68.
Rusydi Ananda dan Tien Rafida, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan (Medan : Perdana
Publishing, 2017), 2.
60
61
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berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan
dalam rangka untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik dalam hal
penugasan materi pelajaran, untuk mengetahui efektivitas dan efisien proses
interaksi belajar mengajar yang telah dilakukan dan untuk mengetahui
pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
A. Evaluasi proses
Evaluasi proses adalah penilaian yang dimaksudkan untuk
mengetahui kualitas proses pembelajaran.62 Untuk mengetahui evaluasi
strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP dapat dilakukan melalui tahap berikut ini :
1. Tes objektif bentuk multifle choice test (pilihan ganda)
Test multifle choice, tes pilihan ganda merupakan tes
objektif dimana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan
jawaban dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau
yang paling benar.63
2. Tes objektif bentuk fiil in (isian)
Tes objektif bentuk fiil in biasanya berbentuk cerita atau
karangan. Kelebihan tes objektif bentuk fiil in yaitu :
a. Dengan menggunakan tes objektif bentuk fiil in maka masalah
yang diwujudkan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya.
b. Cara penyusunannya mudah.64

62

Aswan, Strategi Pembelajaran Berbasis PAIKEM (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), 41.
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3. Tes tertulis bentuk essay (uraian)
Tes

bentuk

uraian

adalah

tes

yang

pertanyaanya

membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun
uraian secara terbatas. Tes bentuk uraian ini, khususnya bentuk uraian
bebas menuntut kemampuan peserta didik untuk mengorganisasikan
dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri
serta dapat mengukur kecakapan peserta didik untuk berfikir tinggi
yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut
memecahkan masalah, menaganalisa masalah, membandingkan,
menyatakan hubungan dan menarik kesimpulan.65
B. Pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian
Berdasarkan pengolahan hasil penilaian, pendidik membuat
laporan hasil penilaian. Hasil penilaian dapat berbentuk rekap nilai
peserta didik atau nilai pada masing-masing lembar jawabannya, serta
bentuk lain sesuai dengan tujuannya. Rekap nilai dan lembar jawaban
begitu diperlukan bagi peserta didik untuk mengetahui materi yang sudah
di kuasai dan materi yang belum dikuasainya sehingga dapat digunakan
sebagai acuan untuk belajar lebih baik.66
Dalam hal ini, penekanan pada tahap pelaporan dan
pemanfaatan hasil penilaian mata pelajaran PAI dan BP yaitu terletak
pada tahap langkah-langkah yang dilakukan oleh guru msta pelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan
65
66

Asrul et. al. 42.
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Winongan Kabupaten Pasuruan dalam menyusun laporan penilaian dan
pemanfaatan hasil penilaian mata pelajaran PAI dan BP peserta didik
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita
terhadap proses penelitian.67 Kebutuhan pemahaman yang benar dalam
menggunakan pendekatan, metode ataupun teknik untuk melakukan penelitian
merupakan hal penting agar dapat dicapai hasil yang akurat dan sesuai dengan
tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menekankan pada makna
penalaran, definisi suatu situasi, tertentu (dalam konteks tertentu) lebih banyak
meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.68 Jenis
penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan
untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi
individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.69
Fokus penelitian terletak pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP. Fokus penelitian ini diambil karena menyesuaikan dengan

67
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3.
68
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permasalahan yang dialami oleh guru bidang studi PAI dan BP di SMP Negeri
1 Winongan.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1
Winongan Kabupaten Pasuruan alamat Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Kode Pos 67182. Alasan yang mendasari
peneliti ingin melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Winongan karena
terdapat beberapa permasalahan yang di alami oleh guru bidang studi
pendidikan agama Islam dan budi pekerti saat melaksanakan kegiatan
pembelajaran, sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan sebuah
penelitian.
Permasalahan yang dialami oleh guru bidang studi pendidikan agama
Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Winongan tersebut diantaranya:
1. Turunnya minat belajar peserta didik hal ini disebabkan oleh kesulitan
belajar yang dialami oleh peserta didik.
2. Pengaruh game online yang membuat peserta didik menjadi kurang
tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PAI.
Dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas maka penulis sangat
tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di SMP Negeri 1 Winongan. Tidak
hanya itu, alasan peneliti mengambil sebuah kajian penelitian di SMP Negeri 1
Winongan karena penulis ngin memberikan kontribusi terhadap proses
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pemecahan masalah yang dialami oleh SMP Negeri 1 Winongan sehingga
peserta didik diharapkan mampu untuk :
a. Memahami materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan baik.
b. Peserta didik menggapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan
budi pekerti.
c. Mengimplementasikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti
dalam kehidupan sehari-hari.
C. Subyek Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian dimaknai sebagai orang
yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi
latar penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian
ini yaitu teknik purposive. Teknik purposive ini menggunakan kriteria dalam
menentukan subyek penelitian seperti :
1) Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau
bidang yang menjadi kajian penelitian
2) Mereka terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut
3) Mereka memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.70
Jika dilihat dari jenisnya, maka dapat diketahui bahwa data penelitian
kualitatif terdiri dari dua aspek. Aspek tersebut yaitu data primer dan data
sekunder yang dapat dijelaskan di bawah ini :
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a) Data primer merupakan data diperoleh melalui observasi dan wawancara
dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Sumber data
primer pada penelitian ini yaitu :
(1) Kepala SMP Negeri 1 Winongan
(2) Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan
(3) Guru mata pelajaran PAI & BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
(4) Peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
b) Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh

oleh

peneliti

dengan

cara

membaca,

melihat

atau

mendengarkan.71 Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu
berupa mengkaji dari beberapa arsip-arsip yang berhubungan dengan
strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) mata

pelajaran PAI dan BP. Arsip-arsip tersebut seperti silabus, RPP dan
ulangan harian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
D. 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 peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.72
Berdasarkan dari pemaparan diatas maka teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penulis yaitu :
71
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1. Observasi
Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi
yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.73
Data yang ingin diperoleh penulis melalui observasi ini diantaranya :
a. Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
1) Perumusan tujuan pembelajaran PAI dan BP
2) Penentuan materi pelajaran PAI dan BP
3) Pemilihan sumber belajar / media pembelajaran PAI dan BP
4) Penentuan metode pembelajaran PAI dan BP
5) Tahap implementasi setiap keputusan
b. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
a) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam membuka pembelajaran PAI dan BP
b) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam menyampaikan materi pembelajaran PAI dan BP
c) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam pemanfaatan media pembelajaran PAI dan BP

73
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d) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam pengelolaan kelas pembelajaran PAI dan BP
e) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam membangun interaksi pembelajaran PAI dan BP
f) Kegiatan penutup yang lebih memfokuskan pada menutup kegiatan
pembelajaran PAI dan BP
c. Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
(1) Evaluasi proses yang lebih terfokus pada pelaksanaan ulangan
harian
(2) Penyusunan laporan hasil belajar dan pemanfaatan penilaian
2. Wawancara
Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan
dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Data yang ingin diperoleh penulis melalui wawancara ini meliputi :
a. Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
1) Perumusan tujuan pembelajaran PAI dan BP
2) Penentuan materi pelajaran PAI dan BP
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3) Pemilihan sumber belajar / media pembelajaran PAI dan BP
4) Penentuan metode pembelajaran PAI dan BP
5) Tahap implementasi setiap keputusan
b. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
a) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam membuka pembelajaran PAI dan BP
b) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam menyampaikan materi pembelajaran PAI dan BP
c) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam pemanfaatan media pembelajaran PAI dan BP
d) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam pengelolaan kelas PAI dan BP
e) Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
dalam membangun interaksi pembelajaran PAI dan BP
f) Menutup kegiatan pembelajaran PAI dan BP
c. Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
(1) Evaluasi proses yang lebih terfokus pada pelaksanaan ulangan
harian
(2) Penyusunan laporan hasil belajar dan pemanfaatan penilaian.
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3. Dokumentasi
Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan
mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan dokumentasi dengan pengambilan data yang diperoleh
melalui dokumen-dokumen.74 Data sementara yang ingin diperoleh penulis
melalui tahap dokumentasi yaitu :
a. Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
1) Silabus mata pelajaran PAI dan BP
2) RPP mata pelajaran PAI dan BP
b. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
a) Catatan penulis saat melaksanakan pengamatan
b) Foto kegiatan pembelajaran PAI dan BP
c. Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
(1) Soal dan hasil ulangan harian mata pelajaran PAI dan BP
(2) Foto kegiatan ulangan harian dan penyusunan laporan hasil belajar
dan pemanfaatan penilaian.
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E. Analisis Data
Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya
menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan
menemukan pola.75. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai
sumber dengan menggunakan teknik coding (pengkodean). Langkah-langkah
analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan menggambar /
memverifikasi kesimpulan.
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam
menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data
condensation, data display dan conclusion drawing/vericication.
1. Data Condensation (kondensasi data)
Kondensasi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksi, atau mengubah data yang muncul di
seluruh korpus (tubuh) catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip,
dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan mengompresi, kami
membuat data lebih kuat. Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah
dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis.
Keputusan peneliti data mana yang akan dikodekan dan mana
yang harus ditarik, kategori mana yang paling baik dilabeli meringkas
sejumlah potongan, yang mengembangkan cerita untuk diceritakan
semuanya merupakan pilihan analitik. Data kondensasi adalah suatu
75
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bentuk analisis yang menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang
dan mengatur data sedemikian rupa suatu cara bahwa kesimpulan final
dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Data display (penyajian data)
Aliran utama kedua dari aktivitas analisis adalah tampilan data.
Secara umum, tampilan adalah terorganisir, kumpulan informasi
terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan.
Dalam kehidupan sehari-hari, melihat tampilan membantu kita memahami
apa yang terjadi dan melakukan sesuatu baik menganalisis lebih lanjut atau
mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.76
Seperti halnya kondensasi data, pembuatan dan penggunaan
tampilan tidak terpisah dari analisis ini adalah bagian dari analisis.
Merancang tampilan memutuskan baris dan kolom matriks untuk kualitatif
data dan memutuskan data mana, dalam bentuk apa, yang harus
dimasukkan ke dalam sel merupakan aktivitas analitik.
3. Drawing and Verifying Conclusions (menggambar dan memverifikasi
kesimpulan)
Aliran

kegiatan analisis

yang

ketiga

adalah

penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Dari awal data koleksi, analisis kualitatif
menafsirkan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, kausal
aliran, dan proposisi. Dalam pandangan ini, tiga jenis kegiatan analisis
dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk proses siklus yang
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interaktif. Peneliti terus bergerak di antara empat node ini selama
pengumpulan data dan kemudian antar-jemput di antara kondensasi,
menampilkan, dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk sisa penelitian.77
F. Keabsahan Data
Kriteria untuk memenuhi kredibilitas data yang dikumpulkan harus
mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif
harus dapat dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh
responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian
berlangsung.78 Pada penelitian ini keabsahan data menggunakan triangulasi
sumber dan triangulasi teknik.
1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.79
2. Triangulasi teknik untuk teknik pengumpulan data yang berbeda-beda
untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.80
G. Tahap-Tahap Penelitian
Bagian ini menguraikan rencana pelaksaan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain,
penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan. Tahap-tahap
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut :
77
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1. Tahap persiapan sebelum melaksanakan penelitian :
a. Menentukan lokasi penelitian
b. Menentukan informan
c. Menyusun pedoman observasi dan wawancara
2. Tahap pelaksanaan penelitian :
1) Melakukan observasi
2) Wawancara dengan informan
3) Menulis hasil wawancara dengan informan sesuai dengan pedoman yang
telah dibuat
4) Menganalisis dokumen (silabus, RPP dan ulangan harian)
5) Mengolah data hasil observasi, wawancara dan analisis dokumen.
6) Mencantumkan data pada skripsi sesuai dengan perolehan data hasil
observasi, wawancara dan analisis dokumen.
3. Tahap evaluasi dari hasil penelitian :
a) Mengkaji ulang data penelitian yang telah diperoleh dari hasil observasi,
wawancara dan analisis dokumentasi dari informan.
b) Mencari sumber data tambahan sebagai bahan untuk klarifikasi data.
c) Mengolah kembali data sampai menjadi data yang akurat.

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum obyek penelitian dan
diikuti oleh sub-sub bahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Data dan
temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah
diuraikan pada BAB III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan
dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Temuan penelitian
akan mengungkap gagasan peneliti yang disajikan dalam bentuk pola, tema,
kecenderungan,

keterkaitan antar kategori-kategori, dimensi-dimensi, motif,

posisi temuan serta penafsiran dan penjelasan dari data temuan yang diungkap
dari lapangan.
A. Gambaran obyek penelitian
Pada bagian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan data yang
diperoleh penulis saat melaksanakan penelitian mengenai lokasi penelitian.
Pada gambaran obyek penelitian ini, penulis meneliti mengenai sejarah strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP di SMP Negeri 1 Winongan melalui wawancara dengan Bapak Rohmat
selaku guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri
1 Winongan.
Sebelum strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) ini
diterapkan di SMP Negeri 1 Winongan dewan guru SMP Negeri 1 Winongan
terfokus menggunakan strategi pembelajaran tradisional yang menekankan
kepada penggunaan metode ceramah tanpa dikolaborasikan dengan metode
pembelajaran yang lain saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas,

54

55

sehingga respon peserta didik SMP Negeri 1 Winongan ini berkurang dan lebih
mengutamakan peran guru untuk menyampaikan materi.
Peserta didik SMP Negeri Winongan hanya menerima penjelasan materi dari
guru. Hal ini membuat kondisi dari sistem pembelajaran terlalu monoton,
peserta didik SMP Negeri 1 Winongan merasa bosan karena tidak dapat
mengekspresikan pengetahuannya melalui pengungkapan pendapat kepada
guru. Di tambah lagi sekarang masuk era penyebaran virus covid 19 dan
berdampak kepada sistem pembelajaran di SMP Negeri 1 Winongan.
Permasalahan mulai muncul, hal ini disebabkan oleh penggunaan strategi
pembelajaran tradisional dan kondisi pembelajaran yang tidak optimal di SMP
Negeri 1 Winongan. Permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 1 Winongan ini
diantaranya :
1. Turunnya minat belajar peserta didik. Hal ini disebabkan oleh kesulitan
belajar yang dialami oleh peserta didik SMP Negeri 1 Winongan
2. Pengaruh game online yang membuat peserta didik menjadi kurang tertarik
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya materi pelajaran PAI dan
BP.
Melihat kondisi tersebut, Endah Sujatiningtyas selaku kepala SMP Negeri
1Winongan melakukan rapat evaluasi pembelajaran bersama dengan dewan
guru SMP Negeri 1 Winongan. Rapat tersebut membahas mengenai
permasalahan yang dialami oleh lembaga SMP Negeri 1 Winongan. Sehingga
Endah Sujatiningtyas mulai melakukan perombakan sistem pembelajaran.
Perombakan tersebut fokus kepada penggunaan strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) pada setiap mata pelajaran khususnya mata
pelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1 Winongan.
Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) ini dimulai
pada tahun pelajaran 2021/2022. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
mewujudkan kegiatan pembelajaran yang baik sesuai dengan Undang-Undang
No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pembelajaran Nasional yang tertera pada
pasal 3.81
B. Penyajian Data
1. Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Penyusunan perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) ini harus dipersipakan secara matang oleh guru PAI
dan BP agar mampu menciptakan kegiatan pembelajaran berjalan maksimal.
81
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Untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan
maka guru harus mempersipapkan melalui beberapa kegiatan berikut ini :
1) Merumuskan tujuan pembelajaran
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Endah
Sujatiningtyas selaku kepala SMP Negeri 1 Winongan mengenai
merumuskan tujuan pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1
Winongan ini adalah :
1. Menciptakan kegiatan pembelajaran PAI dan BP yang aktif, inovatif
dan menyenangkan bagi peserta didik SMP Negeri 1 Winongan
2. Memberikan pengalaman baru kepada peserta didik mengenai
pembelajaran PAI dan BP menggunakan strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan dengan penekanan peserta didik turut
aktif dalam kegiatan pembelajaran PAI dan BP melalui diskusi dan
tanya jawab
3. Mencetak lulusan yang berimtaq, beriptek, terampil dan berbudaya
lingkungan sesuai dengan visi misi SMP Negeri 1 Winongan.82
Penulis juga mendapatkan sebuah data tentang perumusan
tujuan pembelajaran PAI dan BP melalui observasi saat menyusun RPP
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
a. Rohmat mempersiapkan sumber belajar yang mengacu kepada buku
paket dan LKS PAI dan BP kurikulum 2013
b. Rohmat melihat Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator
Pencapaian Kompetensi pada silabus mata pelajaran PAI dan BP
kurikulum 2013
c. Rohmat menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan Kompetensi
Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi pada
silabus mata pelajaran PAI dan BP kurikulum 2013 materi akikah dan
kurban menumbuhkan kepedulian umat dengan mengedapankan
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perkembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik
SMP Negeri 1 Winongan
d. Tujuan pembelajaran PAI dan BP yang telah disusun itu diantaranya :
1) Peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian dan dalil
naqli dari penyembelihan hewan, kurban dan aqiqah dengan benar
2) Peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan, tata cara dan
manfaat penyembelihan hewan, kurban dan aqiqah dengan benar.83
Gambar 4.1
Merumuskan tujuan pembelajaran PAI dan BP Kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan dari pendapat Endah Sujatiningtyas dan hasil
observasi penulis maka dapat diketahui bahwa tujuan pembelajaran PAI dan
BP di SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan ini menekankan kepada keaktifan peserta didik kelas
IX dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAI dan BP sebagai
pengalaman baru bagi peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan agar mampu untuk,
membentuk
keterampilan
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keterampilannya mengenai akikah dan qurban menumbuhkan kepeduluan
umat dalam kehidupan sehari-hari.
2) Menentukan materi pelajaran
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Endah
Sujatiningtyas selaku kepala SMP Negeri 1 Winongan mengenai
langkah-langkah dalam menentukan materi pelajaran PAI dan BP di SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan :
Langkah saya dalam merekomendasikan penentuan materi pelajaran bagi
dewan guru PAI dan BP di SMP Negeri 1 Winongan sebagai berikut :
1. Memberikan pengarahan kepada dewan guru PAI dan BP untuk
melengkapi sumber belajar. Sumber belajar ini terdiri dari, silabus,
buku paket PAI dan BP kurikulum 2013 dan melengkapi fasilitas
peserta didik SMP Negeri 1 Winongan dengan LKS PAI dan BP
sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.
2. Menyesuaikan materi pelajaran PAI dan BP dalam setiap pertemuan
dengan silabus, buku paket PAI dan BP kurikulum 2013 dan LKS PAI
dan BP
3. Memberi tugas kepada guru PAI dan BP untuk menyusun RPP versi
pembelajaran DARING. Mengingat kondisi masih belum normal dan
sistem pembelajaran yang digunakan PTMT (Pertemuan Tatap Muka
Terbatas).84
Berdasarkan hasil observasi saat menyusun RPP mengenai
penentuan materi kelas PAI dan BP IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
a. Rohmat mempersiapkan sumber belajar yang mengacu kepada buku
paket dan LKS pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum
2013
b. Rohmat melihat Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator
Pencapaian Kompetensi pada silabus mata pelajaran pendidikan
agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013
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c. Pak Rohmat memilih mata pelajaran untuk peserta didik kelas IX,
materi tersebut yaitu akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian
umat.85
Berdasarkan pendapat dari Endah Sujatiningtyas dan hasil
observasi saat menyusun RPP mata pelajaran PAI dan BP maka materi
yang akan disampaikan kepada peserta didik kelas IX yaitu akikah dan
qurban menumbuhkan kepedulian umat. Rohmat memilih materi ajar
sesuai dengan silabus dengan tujuan agar peserta didik kelas IX mampu
untuk memahami perihal pengertian penyembelihan hewan kurban, dalil
naqli tentang penyembelihan hewan qurban, syarat-syarat penyembelihan
hewan qurban dan tata cara penyembelihan hewan kurban secara
tradisional atau menggunakan alat mekanik. Selain memberikan
pengatahuan dan mengasah keterampilan peserta didik juga diharapkan
mampu untuk mempraktikan pengetahuannya ketika orang lain
membutuhkan bantuan perihal penyembelihan hewan kurban.
Gambar 4.2
Menentukan materi pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
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3) Pemilihan sumber / media pembelajaran
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Rinto Wahyu
Widodo selaku WAKA Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan mengenai
sumber/media pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Mengenai sumber belajar yang digunakan guru mata pelajaran PAI dan
BP di SMP Negeri 1 Winongan ini mengacu kepada :
1. Buku paket mapel PAI dan BP kurikulum 2013
2. LKS mapel PAI dan BP kurikulum 2013.
Sedangkan untuk media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru
dalam menunjang kegiatan pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan :
a. LCD proyektor
b. Papan tulis
c. Kertas.86
Perihal pemilihan sumber/media pembelajaran penulis juga
melaksanakan pengumpulan data melalui observasi saat menyusun RPP
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX di SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
1) Sumber belajar yang digunakan oleh Rohmat yaitu buku paket
pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 dan LKS
pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013
2) Media pembelajaran yang digunakan oleh Rohmat yaitu LCD
proyektor, power point materi akikah dan qurban menumbuhkan
kepedulian umat, papan tulis dan kertas.87
Gambar 4.3
Sumber / media pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
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Berdasarkan dari pendapat Rinto Wahyu Widodo selaku WAKA
Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan dan hasil observasi saat menyusun
RPP mata pelajaran PAI dan BP maka pemilihan sumber/media
pembelajaran kelas IX SMP Negeri 1 Winongan ini dapat disimpulkan
bahwa sumber belajarnya mengacu kepada buku paket dan LKS PAI dan
BP kurikulum 2013 dan media pembelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1
Winongan ini menggunakan media visual melalui power point. Sumber
dan media pembelajaran ini digunakan oleh guru PAI dan BP SMP
Negeri 1 Winongan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran PAI dan
BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan. Selain itu, sumber dan media
pembelajaran ini digunakan oleh guru PAI dan BP SMP Negeri 1
Winongan agar pembelajaran PAI dan BP di kelas IX SMP Negeri 1
Winongan dapat tercapai secara maksimal dan aspek pengetahuan,
keterampilan dan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan tujuan
PAI dan BP.
4) Metode pembelajaran
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Rinto Wahyu
Widodo selaku WAKA Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan mengenai
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metode pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1 Winongan adalah :
1. Metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan untuk melakukan
apersepsi dan memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga
peserta didik dapat memusatkan perhatian pada penyampaian materi
yang dibawakan oleh guru bidang studi PAI dan BP
2. Metode diskusi. Metode diskusi digunakan sebagai tahap untuk
mengasah pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam
mengolah informasi melalui tahap mengamati, menanya, mengolah
informasi dan asosiasi yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan
bimbingan guru bidang studi PAI dan BP.
3. Metode tanya jawab. Metode jawab ini digunakan sebagai tahap untuk
mengembangkan sikap percaya diri dan mengasah keterampilan
peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil diskusi kepada guru
dan peserta didik yang lain melalui tahap presentasi dengan
bimbingan guru bidang studi PAI dan BP.88

Penulis juga mendapatkan sebuah data melalui observasi saat
menyusun RPP, maka metode pembelajaran PAI dan BP kelas IX di
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
Metode pembelajaran yang digunakan oleh Rohmat dalam RPP yaitu
metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hal ini dapat dideskripsikan
sebagai berikut :
a. Metode ceramah sebagai tahap stimulus yang dilakukan oleh Pak
Rohmat kepada peserta didik kelas IX mengenai materi akikah dan
qurban menumbuhkan kepedulian umat melalui power point yang
disediakan. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran
inovatif.
b. Metode diskusi sebagai tahap untuk menumbuhkan keikutsertaan
peserta didik kelas IX dalam pembelajaran pendidikan agama Islam
dan budi pekerti. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan
pembelajaran aktif.
c. Metode tanya jawab untuk menumbuhkan keberanian peserta didik
kelas IX dalam mengungkapkan pendapat di hadapan peserta didik
88
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yang lain. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran
menyenangkan.89
Gambar 4.4
Metode pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan dari pendapat Rinto Wahyu Widodo selaku WAKA
Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan dan hasil observasi dengan Rohmat
saat menyusun RPP maka metode pembelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan ini menggunakan metode ceramah sebagai tahap
stimulus guru kepada peserta didik. Metode diskusi dan tanya jawab
sebagai usaha untuk mewujudkan pembelajaran aktif sehingga peserta
didik mampu mengekspresikan inovasinya ketika pembelajaran PAI dan
BP berlangsung di kelas dan pembelajaran PAI dan BP menjadi
menyenangkan.
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5) Implementasi setiap keputusan
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Endah
Sujatiningtyas selaku kepala SMP Negeri 1 Winongan hari Kamis, 10
Februari 2022 mengenai implementasi setiap keputusan :
Segenap dewan guru khususnya yang mengampu bidang studi PAI dan
BP sudah melaksanakan penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai
dengan yang ada di silabus. Mengingat kondisi yang masih belum 100 %
normal, maka perencanaan pembelajaran / RPP ini menggunakan RPP
versi pembelajaran DARING yang di dalamnya terdiri dari tujuan
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Jajajaran dewan
guru khususnya guru PAI dan BP saya berikan arahan untuk
menggunakan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) dengan penekanan peserta didik turut aktif dalam kegiatan
pembelajaran, menggunakan media pembelajaran inovatif sehingga
peserta didik senang saat mengikuti pembelajaran. Setelah tahap
penyusunan perencanaan selesai maka seluruh dewan guru khususnya
guru bidang studi PAI dan BP mulai melaksanakan pembelajaran di
kelas.90

Penulis juga mendapatkan sebuah data melalui observasi dengan
saat menyusun RPP mata pelajaran PAI dan BP kelas IX di SMP Negeri
1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan:
1. Rohmat mengecek kesiapan sumber belajar dan media pembelajaran
agar mudah saat melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI dan BP di
kelas IX
2. Rohmat mempelajari materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat agar mudah saat melaksanakan kegiatan
pembelajaran PAI dan BP di kelas IX
3. Rohmat mempelajari tata cara pengelolaan kelas yang baik agar
strategi pembelajaran aktif, inovatif dan meyenangkan dapat tercapai
secara maksimal.91
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Gambar 4.5
Implementasi setiap keputusan mata pelajaran PAI dan BP
kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan dari pendapat Endah Sujatiningtyas dan hasil
observasi saat menyusun RPP mata pelajaran PAI dan BP kelas IX maka
dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan dipersiapkan secara matang sebelum kegiatan
pembelajaran PAI dan BP dilaksanakan. Persiapan itu dilakukan melalui
proses penyusunan tujuan pembelajaran, penentuan materi pelajaran,
penentuan

sumber/media

pembelajaran,

penggunaan

metode

pembelajaran PAI dan BP, mempelajari materi dan tata cara pengelolaan
kelas yang baik.
Tahap penyusunan RPP guru bidang studi PAI dan BP
menyusun RPP versi pembelajaran DARING dengan penekanan pada
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tahap pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari (mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, asosiasi dan kominukasi) dan tahap penilaian
(ulangan harian). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mampu
menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan bagi
peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.
2. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Pada tahap pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ini
guru akan memberikan pengetahuan, membentuk sikap peserta didik dan
melatih keterampilan peserta didik.
1) Membuka pelajaran
Berdasarkan

hasil

wawancara

penulis

dengan

Endah

Sujatiningtyas selaku kepala SMP Negeri Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Mengenai strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP di SMP Negeri Winongan diantaranya :
1. Membuka pembelajaran dengan membaca do’a bersama
2. Mengisi presensi kehadiran peserta didik
3. Memeriksa kerapian atribut peserta didik
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran
5. Menyampaikan materi pelajaran menggunkan media power point
sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran inovatif
6. Melakukan diskusi sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran
aktif
7. Melakukan sesi tanya jawab sebagai upaya untuk mewujudkan
pembelajaran menyenangkan
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Selian itu melalui bimbingan dan pengarahan guru PAI dan BP peserta
didik juga diharapkan mampu untuk membentuk sikap yang religius,
pengetahuan semakin luas dan keterampilan dapat berkembang sesuai
dengan tujuan pembelajaran PAI dan BP.92

Selain itu, penulis juga mendapatkan data melalui observasi di
kelas IX SMP Negeri 1 Winongan mengenai strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
a. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI & BP di kelas IX ,
Pak Rohmat mengucapkan salam, mengecek kehadiran dan kerapian
peserta didik sebagai upaya pembentukan aspek afektif peserta didik
kelas IX.
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran materi PAI & BP kepada peserta
didik. Materi pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
c. Melakukan apersepsi berupa memberikan penjelasan awal mengenai
akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. kepada peserta
didik sebagai tahap stimulus dengan tujuan agar peserta didik mampu
mengikuti kegiatan pembelajaran PAI & BP dengan mudah.93
Gambar 4.6
Membuka pembelajaran PAI dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

92
93

Endah Sujatiningtyas, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 10 Februari 2022.
Observasi di SMP Negeri 1 Winongan, 5 Februari 2022.
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2) Menyampaikan materi pelajaran
a) Pembelajaran aktif
Berdasarkan pada hasil observasi hari Sabtu, 5 Februari
2022 mengenai strategi pembelajaran aktif mata pelajaran PAI dan BP
kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan :
1. Peserta didik mengamati bacaan materi PAI & BP yang terdapat di
buku paket PAI & BP mengenai akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat. Sembari peserta didik mengamati bacaan
mengenai akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian umat. Pak
Rohmat menjelaskan materi kepada peserta didik sebagai tahap
stimulus untuk memfokuskan perhatian peserta didik kelas IX C
kepada pembelajaran PAI dan BP.
2. Rohmat memberikan pertanyaan kepada peserta didik seputar
materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Proses
tanya jawab ini digunakan sebagai tahap untuk mengetahui sejauh
mana kemampuan peserta didik kelas IX C dalam mengamati
materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
3. Peserta didik dibentuk dalam kelompok untuk mendiskusikan dan
mengumpulkan informasi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat melalui buku paket dan LKS PAI & BP
kurikulum 2013.
4. Peserta didik mulai menalar mengenai materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat.94
Penulis juga mendapatkan data tambahan melalui
wawancara bersama Wulida Putri Maslukha selaku peserta didik kelas
IX SMP Negeri Winongan mengungkapkan :
Saya sangat antusias dengan pembelajaran PAI & BP karena saya
senang bisa memahami materi dengan mudah dan mampu mengikuti
pembelajaran PAI & BP dengan baik.95

94
95

Observasi di SMP Negeri 1 Winongan, 5 Februari 2022.
Wulida Putri Maslukha, diawancara oleh Penulis, Pasuruan, 20 Januari 2022.
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b) Pembelajaran inovatif
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Rohmat
selaku guru mata pelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan data
yang diperoleh penulis mengenai pembelajaran inovatif mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan:
Inovasi yang saya terapkan dalam pembelajaran PAI & BP di kelas IX
diantaranya :
a. Menggunakan power point untuk menyampaikan materi pelajaran.
Hal ini saya terapkan sebagai tahap untuk memfokuskan perhatian
peserta didik ke dalam pembelajaran PAI dan BP yang saya
bawakan.
b. Mengatur ruang kelas dan peserta didik agar kegiatan pembelajaran
PAI dan BP dapat berjalan lancar dan peserta didik merasa senang
dengan pembelajaran yang saya bawakan.96

Penulis juga mendapatkan data tambahan melalui
wawancara bersama Wulida Putri Maslukha selaku peserta didik kelas
IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
Saya sangat termotivasi sekali dengan adanya media pwer point saat
pembelajaran PAI & BP berlangsung, karena saya harus belajar secara
sungguh-sungguh supaya saya terus bisa memahami materi dan bisa
mengikuti kegiatan pembelajaran yang diajarkan. Dan juga media
pembelajaran yang digunakan berupa power point itu sangat
membantu bagi saya dalam memahami materi pembelajaran PAI &
BP.97
c) Pembelajaran menyenangkan

96
97

Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
Wulida Putri Maslukha, diawancara oleh Penulis, Pasuruan, 20 Januari 2022.
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Berdasarkan pada hasil observasi mengenai strategi
pembelajaran menyenangkan mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
Setelah mengumpulkan informasi maka peserta didik menunjuk salah
satu anggotanya untuk menjadi perwakilan kelompok dan
mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya kepada anggota
kelompok lain mengenai materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat yang mengacu kepada buku paket dan LKS PAI &
BP kurikulum 2013.98
Penulis juga mendapatkan data tambahan melalui
wawancara bersama Wulida Putri Maslukha selaku peserta didik kelas
IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan:
Saya senang sekali karena peserta didik diberikan keleluasaan dalam
memahami materi PAI & BP, mengeluarkan pendapat dan
mengomentari peserta didik yang lain. Menurut saya ini sebagai
latihan untuk mengembangkan mental, pengetahuan dan kreatifitas
peserta didik.99

Gambar 4.7
Strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
Mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

98
99

Observasi di SMP Negeri 1 Winongan, 5 Februari 2022.
Wulida Putri Maslukha, diawancara oleh Penulis, Pasuruan, 20 Januari 2022.
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3) Metode pembelajaran
Berdasarkan hasil wwawancara penulis dengan Rohmat
mengenai metode pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran PAI
dan BP kelas IX di SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan :
Metode pembelajaran yang saya gunakan saat mengajar di kelas IX
diantaranya :
1. Metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan bagian dari proses
pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di kelas
dan sebagai tahap untuk menstimulus peserta didik agar mengetahui
tujuan pembelajaran, materi pelajaran dan peserta didik kelas IX
dengan mudah mengikuti pembelajaran yang saya bawakan. Ini
sebagai usaha saya dalam mewujudkan pembelajaran inovatif.
2. Metode diskusi. Metode diskusi ini saya buat dengan diskusi
kelompok supaya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam
mengolah informasi dapat berkembang melalui bimbingan dan
pengarahan dari saya. Ini sebagai usaha saya dalam mewujudkan
pembelajaran aktif.
3. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini saya gunakan sebagai
tahap untuk melatih rasa percaya diri dari peserta didik dalam
mengungkapkan pendapat. Hal ini digunakan sebagai usaha saya
dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta
didik kelas IX.100

Perihal penggunaan metode pembelajaran, penulis

juga

mendapatkan sebuah informasi dari Rinto Wahyu Widodo selaku WAKA

100

Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
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Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan :
Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran PAI dan
BP di SMP Negeri 1 Winongan adalah :
a. Metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan untuk melakukan
apersepsi dan memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga
peserta didik dapat memusatkan perhatian pada penyampaian materi
yang dibawakan oleh guru mata pelajaran PAI dan BP
b. Metode diskusi. Metode diskusi digunakan sebagai tahap untuk
mengasah pengatahuan dan keterampilan peserta didik dalam
mengolah informasi melalui tahap mengamati, menanya dan asosiasi
yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan guru mata
pelajaran PAI dan BP
c. Metode tanya jawab. Metode jawab ini digunakan untuk
mengembangkan sikap percaya diri dan mengasah kesterampilan
peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil diskusi kepada guru
dan peserta didik yang lain melalui tahap presentasi dengan
bimbingan guru mata pelajaran PAI dan BP.101
Gambar 4.8
Metode pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

4) Media pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rohmat selaku
guru mata pelajaran PAI dan BP kelas IX maka media yang digunakan di

101

Rinto Wahyu Widodo, diwawancara oleh penulis, Pasuruan, 14 Januari 2022.
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SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
Media pembelajaran yang saya gunakan saat pembelajaran PAI & BP di
kelas IX adalah :
1.
2.
3.
4.

Laptop
Handphone
LCD Proyektor
Power point. Power point ini akan saya gunakan sebagai tahap untuk
menarik konsentrasi peserta didik kelas IX supaya mampu mengikuti
pembelajaran dengan baik dan peserta didik turut aktif dalam
pembelajaran PAI dan BP.102

Pendapat Rohmat selaku guru mata pelajaran PAI dan BP
diperkuat oleh Rinto Wahyu Widodo selaku WAKA Kurikulum SMP
Negeri 1 Winongan mengenai media pembelajaran yang digunakan di
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
Sedangkan untuk media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru
dalam menunjang kegiatan pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan :
a. LCD proyektor
b. Papan tulis
c. Kertas.103

Gambar 4.9
Media pembelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

102
103

Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
Rinto Wahyu Widodo, diwawancara oleh penulis, Pasuruan, 14 Januari 2022.
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5) Pengelolaan kelas
Berdasarkan

hasil

wawancara

penulis

dengan

Endah

Sujatiningtyas selaku kepala SMP Negeri 1 Winongan mengenai
pengelolaan kelas di SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Perihal strategi pengelolaan kelas, maka setiap dewan guru PAI dan BP
di SMP Negeri 1 Winongan ini berbeda-beda menyesuaikan dengan
kondisi peserta didik dan kemampuan guru dalam membimbing dan
mengarahkan peserta didik. Kebanyakan, strategi guru PAI dan BP dalam
mengelola kelas dengan cara mempresensi peserta didik, melihat kondisi
kelas dan membentuk kelompok kecil / tanya jawab agar peserta didik
senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI dan BP. 104

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rohmat maka
pengelolaan kelas mata pelajaran PAI dan BP kelas IX di SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengelola kelas
pembelajaran PAI dan BP agar berjalan maksimal di kelas melalui
beberapa cara diantaranya :
1. Memeriksa kerapian peserta didik. Hal ini saya lakukan sebagai tahap
pembentukan sikap displin kepada peserta didik

104

Endah Sujatiningtyas, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 10 Februari 2022.
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2. Memeriksa kondisi kelas. Kelas menjadi salah satu objek
pembelajaran maka saya harus memastikan kelas tersebut harus bersih
agar peserta didik nyaman saat pembelajaran PAI dan BP berlangsung
3. Membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Hal ini
saya lakukan untuk membimbing peserta didik dalam mengelola
informasi seputar materi pelajaran PAI dan BP
4. Membantu peserta didik yang merasa kesulitan dalam mengolah
informasi seputar materi pembelajaran PAI dan BP
5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat
mengenai materi pelajaran PAI dan BP yang sedang di bahas. Hal ini
saya lakukan untuk membentuk rasa percaya diri peserta didik agar
mampu untuk mengungkapkan pendapat.105
Gambar 4.10
Pengelolaan kelas pembelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

6) Membangun interaksi pembelajaran
Berdasarkan

hasil

wawancara

penulis

dengan

Endah

Sujatiningtyas selaku kepala SMP Negeri 1 Winongan hari Kamis, 10
Februari 2022 mengenai membangun interaksi mata pelajaran PAI dan
BP di SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
Strategi yang dilakukan oleh guru PAI dan BP dalam membentuk
interaksi belajar yang baik untuk peserta didik melalui :
105

Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
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1. Menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa
yang mudah di pahami oleh peserta didik
2. Menggunakan media pembelajaran sebagai sarana untuk
menyampaikan materi pelajaran dan memfokuskan peserta didik
untuk memperhatiakn dan turut aktif dalam pembelajaran PAI dan BP
3. Membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan materi pelajaran
PAI dan BP yang sedang di bahas
4. Tanya jawab antar peserta didik dibawah bimbingan dan arahan guru
PAI dan BP.106

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai kegiatan
membangun interkasi di kelas IX SMP Negeri

Winongan Desa

Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan:
a. Rohmat memberikan pertanyaan kepada peserta didik seputar materi
akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Proses tanya
jawab ini digunakan sebagai tahap untuk mengetahui sejauh mana
kemampuan peserta didik kelas IX C dalam mengamati materi akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Dalam hal ini metode
yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab dan ceramah.
b. Peserta didik mulai menalar mengenai materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat.
c. Peserta didik mengkomunikasikan hasil pengumpulan informasi dari
buku paket dan LKS PAI & BP kurikulum 2013 mengenai materi
akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.107

Gambar 4.11
Membangun interaksi pembelajaran PAI dan BP Kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

106
107

Endah Sujatiningtyas, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 10 Februari 2022.
Observasi di SMP Negeri 1 Winongan, 5 Februari 2022.
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7) Menutup pelajaran
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis

dengan Rinto

Wahyu Widodo selaku WAKA Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan
mengenai kegiatan menutup pelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan dalam menutup pembelajaran PAI dan BP diantaranya :
1. Melakukan tahap refleksi bersama peserta didik. Ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui pendapat peserta didik mengenai
pembelajaran PAI dan BP yang telah dilakukan bersama
2. Memberi tugas atau mengingatkan mengenai pelaksanaan ulangan
harian kepada peserta didik jika dirasa materi telah tuntas
3. Menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamadalah dan
do’a bersama-sama.108
Berdasarkan hasil observasi penulis di kelas IX SMP Negeri
Winongan maka kegiatan menutup pelajaran PAI dan BP Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan:
a. Rohmat memberikan reward (nilai) kepada peserta didik yang mampu
menjawab pertanyaan seputar akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat.
b. Rohmat melakukan refleksi bersama peserta didik mengenai
pembelajaran PAI & BP yang telah dilaksanakan.
c. Rohmat mengingatkan peserta didik tentang pelaksanaan ulangan
harian di pertemuan kedepan sebagai tahap evaluasi pembelajaran PAI
& BP.
108

Rinto Wahyu Widodo, diwawancara oleh penulis, Pasuruan,14 Januari 2022.
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d. Rohmat menutup kegiatan pembelajaran PAI & BP dengan membaca
hamdalah bersama-sama dan diakhiri dengan mengucapkan salam.109

Gambar 4.12
Menutup pembelajaran PAI dan BP Kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa
informan mengenai pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
maka dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama membuka
pembelajaran PAI dan BP materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat.
Tahap yang kedua menyampaikan materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat menggunakan strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten

109

Observasi di SMP Negeri 1 Winongan, 5 Februari 2022.
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Pasuruan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab yang
dikolaborasikan dengan media power point, mengelolaan kelas dengan
membentuk kelompok belajar dan membangun interaksi pembelajaran
antara guru dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik yang
lain.
Tahap yang terkahir yaitu menutup pembelajaran PAI dan BP
menggunakan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan memberikan
nilai kepada peserta didik yang aktif saat pembelajaran berlangsung,
melakukan refleksi, memberikan informasi pelaksanaan ulangan harian
kepada peserta didik dan diakhiri dengan membaca hamdalah dan do’a.
Hal ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI
dan BP yang telah disusun. Tujuannya agar peserta didik mampu untuk
membentuk sikap religius dan sosial yang baik, mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari.
3. Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
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Mendalan Kecamatan Wiongan Kabupaten Pasuruan ini dapat diketahui
melalui hasil wawancara penulis dengan Endah Sujatiningtyas selaku kepala
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan :
Bentuk evaluasi pembelajaran yang diterapkan oleh dewan guru PAI dan BP
SMP Negeri 1 Winongan ini yaitu evaluasi proses dan penyusunan laporan
penilaian.
1. Evaluasi proses ini dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
Hal ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh saat pembelajaran
PAI dan BP yang telah disampaikan oleh guru PAI dan BP melalui tahap
refleksi. Selain itu, guru PAI dan BP juga melaksanakan ulangan harian
sebagai tahap untuk mengetahui pencapaian peserta didik setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran PAI dan BP.
2. Penyusunan laporan penilaian. Tahap ini dilakukan setelah peserta didik
mengikuti pelaksanaan ulangan harian PAI dan BP sebagai arsip untuk
penyusunan rapot peserta didik SMP Negeri 1 Winongan.110
A. Evaluasi proses
1. Tes objektif bentuk multifle choice test (pilihan ganda)
Mengenai pelaksanaan evaluasi strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) kelas IX SMP Negeri Winongan
hasil wawancara penulis dengan Rohmat selaku dewan guru mata
pelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
Langkah-langkah saya dalam melakukan evaluasi strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan :
a. Memilih materi pelajaran PAI dan BP sesuai dengan apa yang
diajarkan kepada peserta didik. Materi pokok pelajaran PAI dan BP
yang akan saya ujikan kepada peserta didik yaitu akikah dan
kurban menumbuhkan kepedulian umat
110

Endah Sujatiningtyas, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 10 Februari 2022.
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b. Mempersiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket dan LKS
PAI dan BP Kurikulum 2013
c. Membuat 10 butir soal pilihan ganda. Soal yang dibuat bentuknya
10 butir materi pembelajaran PAI dan BP yang akan saya ajarkan
kepada peserta didik mengenai akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat.111
2. Tes objektif bentuk fiil in (isian)
Bentuk tes isian dapat diketahui melalui hasil wawancara
penulis dengan Rohmat selaku dewan guru mata pelajaran PAI dan
BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan :
Setelah membuat 10 butir soal pilihan ganda, maka saya lanjutkan
untuk membuat 5 butir soal isian. Hal ini materi pembelajaran PAI
dan BP yang akan saya ajarkan kepada peserta didik mengenai akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.112
3. Tes tertulis bentuk essay (uraian)
Tes tertulis bentuk uraian pada evaluasi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas
IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan dapat diketahui melalui hasil wawancara penulis
dengan Rohmat selaku dewan guru mata pelajaram PAI dan BP kelas
IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
1) Membuat 5 butir soal uraian hal ini materi pembelajaran PAI dan
BP yang akan saya ajarkan kepada peserta didik mengenai akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
2) Membuat kunci jawaban dari soal ulangan harian untuk
mempermudah saya saat proses penilaian kepada peserta didik
111
112

Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
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3) Melaksanakan ulangan harian mata pelajaran pendidikan agama
Islam dan budi pekerti bagi peserta didik kelas IX SMP Negeri 1
Winongan. KKM dari ulangan harian ini yaitu skronya 69.113
Penulis juga mendapatkan sebuah data melalui wawancara
dengan Wulida Putri Maslukha selaku peserta didik kelas IX SMP Negeri
1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan:
Bentuk penilaian yang dilakukan oleh Rohmat yang saya ketahui beliau
menilai sikap melalui kerapian dan tata krama, menilai pengetahuan dan
keterampilan dari ulangan harian / PR.114

Penulis juga mendapatkan data berdasarkan hasil observasi
pelaksanaan evaluasi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
(1) Rohmat membuka pembelajaran PAI dan BP kepada peserta didik
kelas IX dengan mengucapkan salam, membaca do’a bersama dan
mengisi presensi.
(2) Rohmat menjelaskan kepada peserta didik mengenai pelaksanaan
pembelajaran PAI dan BP pada pertemuan hari ini yaitu ulangan
harian materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
(3) Rohmat mengatur posisi tempat duduk dilanjutkan dengan
membagikan kertas ulangan harian kepada peserta didik kelas kelas
IX.
(4) Waktu pengerjaan ulangan harian selama 70 menit.
(5) Setelah peserta didik kelas kelas IX selesai mengerjakan ulangan
harian PAI dan BP maka peserta didik mengumpulkan kepada
Rohmat.
(6) Rohmat menutup pembelajaran PAI dan BP dengan membaca
hamdalah dan do’a bersama peserta didik kelas IX.115

113

Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
Wulida Putri Maslukha, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 20 Januari 2022
115
Observasi di SMP Negeri 1 Winongan, 12 Februari 2022.
114
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Gambar 4.13
Ulangan harian mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

B. Pelaporan dan pemanfaatan hasil belajar
Setelah melaksanakan kegiatan evaluasi proses maka tahap
selanjutnya yaitu penyusunan laporan dan pemnafaatan hasil belajar. Hal
ini dilakukan sebagai tahap untuk mengetahui pencapaian peserta didik
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran PAI dan BP di kelas.
Pelaksanaan pelaporan dan pemnfaatan hasil belajar PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan dapat diketahui melalui hasil wawancara
penulis dengan Rohmat selaku guru mata pelajaran PAI dan BP di SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan :
Langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan pelaporan dan
pemanfaatan hasil belajar PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan :
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1. Mencocokan jawaban peserta didik dengan kunci jawaban ulangan
harian yang telah saya buat
2. Memberikan penilian bagi peserta didik yang telah melaksanakan
ulangan harian dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal
(KKM), aspek afektif 40%, kognitif 30% dan psikomotorik 30%
3. Membuat laporan nilai pembelajaran PAI dan BP bagi peserta didik
kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.116
Penulis juga mendapatkan data berdasarkan hasil observasi
mengenai pelaporan dan pemanfaatan hasil belajar PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan :
a. Rohmat mengumpulkan hasil ulangan harian mata pelajaran
pendidikan agama Islam dan budi pekerti peserta didik kelas IX
mengenai materi akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian umat.
b. Rohmat mengkoreksi satu persatu jawaban ulangan harian mata
pelajaran PAI dan BP peserta didik kelas IX materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat dengan kunci jawaban yang telah
dibuat.
c. Memberikan penilaian dari hasil ulangan harian mata pelajaran PAI
dan BP peserta didik kelas IX materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat sesuai dengan perolehan yang di
dapatkan oleh peserta didik kelas IX
d. Menyusun laporan nilai ulangan harian mata pelajaran PAI dan BP
peserta didik kelas IX materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat dalam bentuk tabel diurutkan sesuai nama dan nomor
urut peserta didik kelas IX.117

Gambar 4.14
Pelaporan dan pemanfaatan hasil belajar PAI dan BP
Kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan

116
117

Rohmat, diwawancara oleh Penulis, Pasuruan, 12 Januari 2022.
Observasi di SMP Negeri 1 Winongan, 12 Februari 2022.
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Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ini menggunakan dua
tahap. Tahap yang pertama yaitu penyusunan soal bentuk pilihan ganda,
isian dan uraian materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
dan dilanjutkan dengan pelaksanaan ulangan harian mata pelajaran PAI dan
BP. Tahap yang kedua yaitu penyusunan pelaporan dan pemanfaatan hasil
belajar PAI dan BP dengan tujuan agar mempermudah guru dalam
mengorganisasikan perolehan nilai peserta didik saat pemasukan nilai ke
rapot.
C. Pembahasan Temuan
1. Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
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a. Merumuskan tujuan pembelajaran
Berdasarkan

kepada

hasil

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi penulis maka kegiatan merusmuskan tujuan pembelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan adalah :
1) Peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian dan dalil
naqli dari penyembelihan hewan kurban dan akikah dengan benar
2) Peserta didik mampu untuk mengidentifikasi ketentuan, tata cara dan
manfaat penyembelihan hewan kurban dan akikah dengan benar.
. Hal ini dilakukan dengan maksud agar program pelajaran PAI
dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan aktif, inovatif dan menyenangkan
sehingga aspek sikap, wawasan dan keterampilan peserta didik
berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI dan BP yang telah
dirumuskan.
b. Menentukan materi pelajaran
Setelah merumuskan tujuan pembelajaran PAI dan BP, maka
guru menentukan materi pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
yaitu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Materi akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat akan diajarkan oleh Rohmat
kepada peserta didik kelas IX sebagai tahap untuk mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan dan membentuk sikap peserta didik kelas
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IX SMP Negeri 1 Winongan sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI dan
BP.
c. Pemilihan sumber / media pembelajaran
Setelah menentukan materi pembelajaran PAI dan BP maka
dibutuhkan sumber dan media pembelajaran sebagai sarana penunjang
dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan. Sumber belajar yang digunakan oleh Rohmat yaitu
buku paket dan LKS PAI dan BP kurikulum 2013. Sedangkan untuk
media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa power point yang
berisi materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
d. Metode pembelajaran
Selain menentukan materi pembelajaran, menentukan sumber
dan media pembelajaran, maka proses penyusunan perencanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan maka guru menggunakan metode
pembelajaran agar mudah dalam mengaplikasikan kegiatan pembelajaran
PAI dan BP.
Metode pembelajaran yang digunakan oleh dalam pembelajaran
PAI dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu

metode ceramah

sebagai usaha untuk mewujudkan pembelajaran inovatif, metode diskusi
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sebagai usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif bagi peserta
didik dan metode tanya jawab sebagai usaha untuk mewujdukan
pembelajaran PAI dan BP menyenangkan.
e. Implementasi setiap keputusan
Setelah semua aspek perencanaan strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan sudah lengkap, maka Rohmat selaku guru mata
pelajaran PAI dan BP akan mempersiapkan pelaksanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.
Langkah-langkah dalam mepersipkan pelaksanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu mempersiapkan media
pembelajaran berupa power point, memahami materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat dan memahami tata cara dari
pelaksanaan metode diskusi, tanya jawab dan ceramah.
Perolehan data penelitian yang diperoleh oleh penulis mengenai
perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ini sesuai
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mohamad Khoirul Anam
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pada poin pelaksanaan bahwa guru sebelum melaksanakan kegiatan
pembelajaran menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
disusun secara sederhana yang memuat hal-hal pokok pembelajran sesuai
SK Dirjen Pendis Nomor 5164 Tahun 2018 dan PERMENDIKBUD
Nomor 37 Tahun 2018.118
2. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
1) Membuka pelajaran
Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai
pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan sesuai
dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran
aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.
Tahap pertama membuka pembelajaran PAI dan BP dengan
mengucapkan salam kepada peserta didik dilanjutkan dengan membaca
do’a bersama-sama. Setelah itu, Rohmat mengisi presensi peserta didik
kelas IX dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran PAI
dan BP materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat dan
Mohamad Khoirul Anam, “ Implementasi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan (PAKEM), Pada Masa Pandemi Covid 19 Di MA Darul Hikmah Tulungaggung”
(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 79.
118
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melakukan apersepsi kepada peserta didik kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
2) Menyampaikan materi pelajaran
a) Pembelajaran aktif
Berdasarkan

hasil

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis maka strategi
pembelajaran aktif mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan yaitu peserta didik mengamati dilanjutkan dengan Rohmat
menyampaikan

materi,

memberikan

pertanyaan,

membentuk

kelompok kecil, mengumpulkan informasi, menalar dan berdiskusi
tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat sehingga
peserta didik sangat antusias dengan pembelajaran PAI dan BP.
b) Pembelajaran inovatif
Berdasarkan

hasil

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis maka strategi
pembelajaran inovatif mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yaitu menggunakan power point sebagai media
pembelajaran PAI dan BP materi pokok akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat sehingga peserta didik sangat
termotivasi untuk selalu turut aktif dalam pembelajaran PAI dan BP.
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c) Pembelajaran menyenangkan
Berdasarkan

hasil

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis maka strategi
pembelajaran menyenangkan mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk
mempresentasikan hasil diskusi mengenai akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat sehingga peserta didik dapat
mengembangkan aspek keterampilan dan mengasah rasa percaya
diri.
3) Menggunakan metode mengajar
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah
dilakukan oleh penulis mengenai metode pembelajaran PAI dan BP kelas
IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yaitu :
a) Metode ceramah digunakan untuk membuka pembelajaran dan
menyampaikan materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian
umat dengan menggunakan media power point kepada peserta didik
sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran inovatif kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan.
b) Metode diskusi digunakan untuk mengamati, mengumpulkan,
mengolah informasi, bertukar pendapat mengenai materi akikah dan
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kurban menumbuhkan kepedulian umat sebagai upaya untuk
mewujudkan pembelajaran aktif kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.
c) Metode tanya jawab digunakan untuk melakukan presentasi
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar peserta didik mengenai
materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat sebagai
upaya untuk mewujudkan pembelajaran menyenangkan kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan.
4) Menggunakan media pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah
dilakukan oleh penulis maka media pembelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yaitu laptop, handphone, LCD proyektor dan power
point yang di dalamnya berisi materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat. Hal ini digunakan sebagai sarana untuk membantu
Rohmat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI dan BP di kelas
IX SMP Negeri 1 Winongan.
5) Pengelolaan kelas
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah
dilakukan oleh penulis maka pengelolaan kelas mata pelajaran PAI dan
BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu memeriksa kerapian, memeriksan
kondisi kelas, membentuk kelompok kecil, membantu dan memberikan
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kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan materi akikah dan
kurban menumbuhkan kepedulian umat.
6) Membangun interaksi pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi
yang telah dilakukan oleh penulis mengenai membangun interaksi
pembelajaran PAI dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu dengan
memberikan pertanyaan, berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi
mengenai materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
7) Menutup pelajaran
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi
yang telah dilakukan oleh penulis mengenai menutup pembelajaran PAI
dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan yaitu melakukan refleksi, mengingatkan
pelaksanaan ulangan harian pada pertemuan depan, memberikan nilai
kepada peserta didik yang turut aktif dalam pembelajaran dan
mengucapkan hamdalah dilanjutkan dengan membaca do’a bersama.
Perolehan

data

penelitian

yang

mengenai

pelaksanaan

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan
Winongan Kabupaten Pasuruan ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Feri Listiana yang menekankan kepada keterlibatan aktif
dari peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PAI dan BP akan

94

membentuk peserta didik lebih kreatif. Hal ini dilakukan melalui inovasi
yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam dengan menerapkan
strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
agar peserta didik semakin semangat dan pembelajaran PAI dan BP
menjadi menyenangkan.119
3. Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
A. Evaluasi proses :
1. Tes bentuk bentuk multifle choice (pilihan ganda)
Berdasarkan kepada hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi dapat diketahui bahwa langkah-langkah membuat tes
bentuk pilihan ganda mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan yaitu memilih materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat yaitu mempersiapkan buku paket
dan LKS PAI dan BP dilanjutkan dengan membuat 10 butir soal
pilihan ganda.
2. Tes objektif bentuk fiil in (isian)
Berdasarkan kepada hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi dapat diketahui bahwa langkah-langkah membuat tes
bentuk isian mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Feri Listiana, “Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan
(PAIKEM) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kelas IV SD Negeri Karangbenda
01 Kabupaten Cilacap” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 75.
119
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Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan yaitu memilih materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat yaitu mempersiapkan buku paket dan LKS PAI dan
BP kurikulum 2013 dilanjutkan dengan membuat 5 butir soal isian.
3. Tes tertulis bentuk essay (uraian)
Berdasarkan kepada hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi dapat diketahui bahwa langkah-langkah membuat tes
bentuk uraian mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan yaitu memilih materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat yaitu mempersiapkan buku paket dan LKS PAI
dan BP kurikulum 2013, membuat 5 butir soal uraian, membuat
kunci jawaban dilanjutkan dengan pelaksanaan ulangan harian
materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
B. Pelaporan dan pemanfaatan hasil penilaian
Berdasarkan

kepada

hasil

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi langkah-langkah dalam pelaporan dan pemanfaatan hasil
penilaian dilakukan dengan mengkoreksi jawaban peserta didik dengan
kunci jawaban yang telah dibuat, memberikan penilaian sesuai kriteria
ketuntasan minimal dan membuat laporan hasil penilaian peserta didik
dalam bentuk tabel yang diurutkan sesuai dengan nama dan nomor
absen peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.
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Selain itu, pada tahap evaluasi strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan ini sesuai dengan hasil penelitian Cece Sudirman
pada poin evaluasi tingkat kelas. Evaluasi tingkat kelas yang berbentuk
seperti pekerjaan rumah dan kuis. Kedua evaluasi tersebut digunakan
sebagai acuan dasar untuk mengetahui sejauh mana siswa paham
terhadap materi yang dipelajarinya sehingga guru bisa mengukur
tingkat pencapaian peserta didik.120
Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan
bahwa strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran
2021/2022 berhasil. Hal ini disebabkan oleh perencanaan

strategi

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan dipersiapkan secara
matangn sehingga Rohmat dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran
dan evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
dengan lancar dan peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Winongan
memperoleh nilai di atas KKM.

Cece Sudirman, “ Implementasi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan (PAIKEM) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Cijambu
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 42.
120
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Mengingat keberhasilan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan Tahun Pelajaran 2021/2022 karena perencanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan dipersiapkan secara
matang oleh Rohmat. Kemudian Rohmat melaksanakan kegiatan
pembelajaran dan evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX sesuai
dengan

perencanaan

strategi

pembelajaran aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan Tahun Pelajaran 2021/2022 berhasil.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bagian dari isi kesimpulan ini merupakan hasil kolaborasi antara
kajian teori, hasil temuan penelitian dan fokus penelitian mengenai strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan menggunakan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) versi pembelajaran DARING
yang di dalamnya terdiri dari 3 substansi yaitu tujuan pembelajaran,
lengkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Langkah-langkah yang
dilakukan oleh guru PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan dalam
menyusun RPP yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi
pelajaran, menentukan sumber / media pembelajaran, menentukan metode
pembelajaran, mempelajari, memeriksa kesiapan media power point,
mempelajari materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat dan
tata cara metode diskusi dan tanya jawab,.
2. Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
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Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan memiliki 3 tahap
diantaranya yaitu tahap pertama membuka pelajaran yang dilakukan
menggunakan metode ceramah sebagai upaya untuk stimulus peserta didik
SMP Negeri

1 Winongan mengenai

materi

akikah dan kurban

menumbuhkan kepedulian umat . Tahap kedua menyampaikan materi
akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat menggunakan media
pembelajaran power point, menerapkan metode diskusi (mengamati,
menanya, membentuk kelompok kecil, mengumpulkan informasi dan
bertukar pendapat dengan teman satu kelompok), metode tanya jawab
(mempresentasikan hasil diskusi kelompok kepada anggota kelompok lain)
sebagai tahap untuk mewujudkan pembelajaran pendidikan agama Islam
dan budi pekerti yang aktif, inovatif dan menyenangkan. Tahap ketiga yaitu
menutup kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan refleksi, mengucap
hamdalah, do’a bersama-sama dan diakhiri dengan mengucapkan salam.
3. Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan
dengan dua tahap. Tahap pertama pelaksanaan ulangan harian materi akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Tahap yang kedua yaitu
mencocokan jawaban peserta didik dengan kunci jawaban yang telah dibuat
oleh Rohmat dilanjutkan dengan membuat laporan penilaian dalam bentuk
tabel yang diurutkan sesuai nama dan nomor ururt absen.
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B. Saran
1. Kepala SMP Negeri 1 Winongan
Kepala SMP Negeri 1 Winongan tetap mempertahankan,
membimbing dan mengarahkan guru mata pelajaran PAI dan BP SMP
Negeri 1 Winongan dalam mewujudukan kegiatan pembelajaran PAI dan
BP yang aktif, inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan.
2. WAKA Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan
WAKA Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan untuk terus
membantu Kepala SMP Negeri 1 Winongan dalam menciptakan kegiatan
pembelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan agar mampu
mewujudkan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan
bagi peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
3. Guru mata pelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan
Guru mata pelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan
untuk terus mempertahankan penggunaan strategi pembelajaran aktif
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan

agar

peserta

didik

mampu

mengembangkan

keterampilan, membentuk sikap religius dan sosial yang baik.

wawasan,
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4. Peserta didik SMP Negeri 1 Winongan
a. Peserta didik SMP Negeri 1 Winongan tetap mempertahankan semangat
belajarnya sehingga mampu mengikuti kegiatan pembelajaran PAI dan
BP dengan baik sesuai dengan bimbingan dan pengarahan dari guru mata
pelajaran PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
b. Peserta didik SMP Negeri 1 Winongan menghindari pengaruh-pengaruh
negatif dari luar agar tetap terfokus untuk mengembangkan wawasan,
keterampilan dan membentuk sikap religius dan sosial yang baik sesuai
dengan bimbingan dan pengarahan dari guru mata pelajaran PAI dan BP
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan.
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Lampiran 1
Matrik Penelitian
JUDUL
Strategi

KOMPONEN
1. Perencanaan

pembelajaran

strategi

aktif, inovatif dan

pembelajaran

menyenangkan

aktif,

(AIM)

dan

mata

UNSUR-UNSUR
1. Menentukan tujuan

2.

inovatif

pembelajaran

a. Kepala Sekolah

Menentukan materi

b. WAKA

pelajaran
3.

Menentukan

pelajaran PAI dan

menyenangkan

sumber/media

BP kelas IX SMP

(AIM)

pembelajaran

Negeri

pelajaran

Winongan

1

PAI

4.

Menentukan

METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian :
Kualitatif

Studi Kasus

c. Guru PAI dan 3. Teknik
BP kelas IX
d. Peserta

strategi pembelajaran aktif,

2. Jenis Penelitian :

Kurikulum

didik

kelas IX

subyek

inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI

penentuan

dan BP kelas IX SMP

penelitian

Negeri 1 Winongan Desa

purposive
4. Lokasi Penelitian :

Kecamatan

Winongan

Kabupaten

Mendalan

SMP Negeri 1

pembelajaran

a. RPP

Kecamatan

Winongan Desa

Implementasi

b. Daftar

nilai

a. Observasi

strategi pembelajaran aktif,

Winongan

Mendalan

peserta

didik

b. Wawancara

inovatif dan menyenangkan

Kabupaten

Kecamatan

c. Dokumentasi

(AIM) mata pelajaran PAI

Pelajaran

Tahun

Winongan
Kabupaten

setiap keputusan

kelas IX

SMP Negeri 1 Winongan

Mendalan

metode

5.

4. Sekunder :

FOKUS PENELITIAN
1. Bagaimana
perencanaan

dan BP kelas IX

Pasuruan

Desa

mata

SUMBER DATA
3. Primer :

5. Pengumpulan Data :

6. Analisis Data :
a. Kondensasi Data

Pasuruan.?
2. Bagaimana

pelaksanaan

dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa
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2021/2022

Pasuruan

b. Penyajian Data
c. Menggambar

2.

Pelaksanaan

1.

strategi
pembelajaran
aktif,

inovatif

dan

pelajaran

verifikasi

pelajaran

kesimpulan

2. Menyampaikan
materi pelajaran
3. Menggunakan

menyenangkan
(AIM)

Membuka

metode mengajar

mata 4. Menggunakan
PAI

media pembelajaran

dan BP kelas IX 5. Pengelolaan kelas
SMP Negeri 1 6. Membangun
Winongan Desa

interaksi

Mendalan

pembelajaran

Kecamatan
Winongan
Kabupaten
Pasuruan

7. Menutup pelajaran.

dan

7. Keabsahan Data :

Mendalan

Kecamatan

Winongan

Kabupaten

Pasuruan.?
3. Bagaimana evaluasi strategi
pembelajaran aktif, inovatif

a. Triangulasi sumber

dan menyenangkan (AIM)

b. Triangulasi teknik

mata pelajaran PAI dan BP
kelas IX SMP Negeri 1
Winongan Desa Mendalan
Kecamatan

Winongan

Kabupaten Pasuruan.?
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3.

Evaluasi strategi

1.

Ulangan harian tes

pembelajaran

pilihan ganda, isian

aktif,

dan uraian

inovatif

dan

2.

Pelaporan

dan

menyenangkan

pemanfaatan hasil

(AIM)

penilaian

pelajaran

mata
PAI

dan BP kelas IX
SMP Negeri 1
Winongan Desa
Mendalan
Kecamatan
Winongan
Kabupaten
Pasuruan
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Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI
1. Peneliti

: Aditya Agusti Divanto

Hari / Tanggal

: Sabtu, 1 Januari 2022

Lokasi Penelitian : SMP Negeri 1 Winongan
Materi Penjelasan : Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
Guru Pamong

: Rohmat, S. Pd, M. Pd. I

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kec. Winongan Kab.Pasuruan

No

Hari / Tanggal

Jenis Kegiatan

TTD

Observasi perencanaan
strategi pembelajaran aktif,
1.

Sabtu, 1 Januari

inovatif dan menyenangkan

2022

(AIM) mata pelajaran PAI
dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan

Keterangan :
A. Merumuskan tujuan pembelajaran dan menentukan materi pelajaran
PAI dan BP :
1. Pak Rohmat mempersiapkan sumber belajar yang mengacu kepada buku
paket dan LKS PAI dan BP kurikulum 2013
2. Pak Rohmat melihat Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator
Pencapaian Kompetensi pada silabus mata pelajaran PAI dan BP kurikulum
2013
3. Pak Rohmat memilih mata pelajaran untuk peserta didik kelas IX, materi
tersebut yaitu akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian umat
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4. Pak Rohmat menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan Kompetensi
Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi pada silabus
mata pelajaran PAI dan BP kurikulum 2013 materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat dengan mengedapankan perkembangan
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik SMP Negeri 1
Winongan
5. Tujuan pembelajaran PAI dan BP yang telah disusun itu diantaranya :
a. Peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian dan dalil naqli
dari penyembelihan hewan, kurban dan aqiqah dengan benar
b. Peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan, tata cara dan manfaat
penyembelihan hewan, kurban dan aqiqah dengan benar.
KODE : AB 2 dan 4
B. Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran dan metode pembelajaran
PAI dan BP :
1. Sumber belajar yang digunakan oleh Rohmat yaitu buku paket pendidikan
agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013 dan LKS pendidikan agama
Islam dan budi pekerti kurikulum 2013
2. Media pembelajaran yang digunakan oleh Rohmat yaitu LCD proyektor,
power point materi akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian umat,
papan tulis dan kertas.
KODE : AB 6
Metode pembelajaran yang digunakan oleh Rohmat dalam RPP yaitu metode
ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:
d. Metode ceramah sebagai tahap stimulus yang dilakukan oleh Pak Rohmat
kepada peserta didik kelas IX mengenai materi akikah dan qurban
menumbuhkan kepedulian umat melalui power point yang disediakan. Hal
ini sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran inovatif.
e. Metode diskusi sebagai tahap untuk menumbuhkan keikutsertaan peserta
didik kelas IX dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi
pekerti. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran aktif.
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f. Metode tanya jawab untuk menumbuhkan keberanian peserta didik kelas
IX dalam mengungkapkan pendapat di hadapan peserta didik yang lain.
Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran menyenangkan
KODE : AB 8
C. Implementasi setiap keputusan :
1. Pak Rohmat mengecek kesiapan sumber belajar dan media pembelajaran
agar mudah saat melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI dan BP di kelas
IX
2. Pak Rohmat mempelajari materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat agar mudah saat melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI
dan BP di kelas IX
3. Pak Rohmat mempelajari tata cara pengelolaan kelas yang baik agar strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan meyenangkan dapat tercapai secara
maksimal.
KODE : AB 10
2. Peneliti

: Aditya Agusti Divanto

Hari / Tanggal

: Sabtu, 5 Februari 2022

Lokasi Penelitian : SMP Negeri 1 Winongan
Kelas

: IX C

Materi Penjelasan : Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
Alokasi Waktu

: 2 x 35 Menit

Guru Pamong

: Rohmat, S. Pd, M. Pd. I

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kec. Winongan Kab.Pasuruan

No

Hari / Tanggal

Jenis Kegiatan
Observasi pelaksanaan
strategi pembelajaran aktif,

2.

Sabtu, 5 Februari

inovatif dan menyenangkan

2022

(AIM) mata pelajaran PAI
dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan

TTD
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Keterangan :
A. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) :
1. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI & BP di kelas IX ,
Pak Rohmat mengucapkan salam, mengecek kehadiran dan kerapian
peserta didik sebagai upaya pembentukan aspek afektif peserta didik
kelas IX.
2. Menjelaskan tujuan pembelajaran materi PAI & BP kepada peserta
didik. Materi pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
3. Melakukan apersepsi berupa memberikan penjelasan awal mengenai
akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. kepada peserta
didik sebagai tahap stimulus dengan tujuan agar peserta didik mampu
mengikuti kegiatan pembelajaran PAI & BP dengan mudah.
KODE : AB 12
B. Kegiatan inti (50 Menit) :
1. Peserta didik mengamati bacaan materi PAI & BP yang terdapat di
buku paket PAI & BP mengenai akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat. Sembari peserta didik mengamati bacaan mengenai
akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian umat. Pak Rohmat
menjelaskan materi kepada peserta didik sebagai tahap stimulus untuk
memfokuskan perhatian peserta didik kelas IX C kepada pembelajaran
PAI dan BP.
2. Pak Rohmat memberikan pertanyaan kepada peserta didik seputar
materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Proses tanya
jawab ini digunakan sebagai tahap untuk mengetahui sejauh mana
kemampuan peserta didik kelas IX dalam mengamati materi akikah dan
kurban menumbuhkan kepedulian umat.
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3. Peserta didik dibentuk dalam kelompok untuk mendiskusikan dan
mengumpulkan informasi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian
umat melalui buku paket dan LKS PAI & BP kurikulum 2013.
4. Peserta didik mulai menalar mengenai materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat.
KODE : AB 13 dan 26
5. Setelah mengumpulkan informasi maka peserta didik menunjuk salah
satu

anggotanya

untuk

menjadi

perwakilan

kelompok

dan

mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya kepada anggota
kelompok lain mengenai materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat yang mengacu kepada buku paket dan LKS PAI & BP
kurikulum 2013
KODE : AB 17 dan 26
C. Kegiatan penutup (10 menit) :
1. Pak Rohmat memberikan reward (nilai) kepada peserta didik yang
mampu

menjawab

pertanyaan

seputar

akikah

dan

kurban

menumbuhkan kepedulian umat.
2. Pak Rohmat melakukan refleksi bersama peserta didik mengenai
pembelajaran PAI & BP yang telah dilaksanakan.
3. Pak Rohmat mengingatkan peserta didik tentang pelaksanaan ulangan
harian di pertemuan kedepan sebagai tahap evaluasi pembelajaran PAI
& BP.
4. Pak Rohmat menutup kegiatan pembelajaran PAI & BP dengan
membaca hamdalah bersama-sama dan diakhiri dengan mengucapkan
salam
KODE : AB 28
D. Kelebihan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI & BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan :
1. Pak Rohmat menjelaskan materi menggunakan bahasa yang mudah
dipahami oleh peserta didik kelas IX
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2. Pak Rohmat membuat rincian penjelasan materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat mulai dari pengertian puasa secara bahasa
dan istilah, dalil naqli tentang puasa dan macam-macam puasa sehingga
memudahkan peserta didik dalam memahami materi.
3. Pak Rohmat memanfaatkan media pembelajaran berbasis visual yaitu
berupa power point dan LCD Proyektor.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan
pendapat melalui tanya jawab ketika pembelajaran PAI & BP berlangsung.
E. Kekurangan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI & BP kelas IX SMP Negeri 1 Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan:
1. Kegiatan pembelajaran PAI & BP menggunakan strategi PAIKEM di SMP
Negeri 1 Winongan menggunakan sistem pembelajaran ganjil genap. Hal
ini, diterapkan karena kondisi sekarang masih covid-19.
2. Masih terdapat peserta didik yang kurang memperhatikan guru saat
menyampaikan materi pembelajaran PAI & BP.
3. Peneliti

: Aditya Agusti Divanto

Hari / Tanggal

: Sabtu, 12 Februari 2022

Lokasi Penelitian : SMP Negeri 1 Winongan
Kelas

: IX C

Materi Penjelasan : Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
Alokasi Waktu

: 2 x 35 Menit

Guru Pamong

: Rohmat, S. Pd, M. Pd. I

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kec. Winongan Kab.Pasuruan

No

Hari / Tanggal

Jenis Kegiatan
Observasi evaluasi strategi
pembelajaran aktif, inovatif

3.

Sabtu, 12

dan menyenangkan (AIM)

Februari 2022

mata pelajaran PAI dan BP
kelas IX SMP Negeri 1
Winongan

TTD
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Keterangan :
A. Evaluasi Proses :
1. Pak Rohmat membuka pembelajaran PAI dan BP kepada peserta didik
kelas IX dengan mengucapkan salam, membaca do’a bersama dan
mengisi presensi.
2. Pak Rohmat menjelaskan kepada peserta didik mengenai pelaksanaan
pembelajaran PAI dan BP pada pertemuan hari ini yaitu ulangan harian
materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
3. Pak Rohmat mengatur posisi tempat duduk dilanjutkan dengan
membagikan kertas ulangan harian kepada peserta didik kelas kelas IX.
4. Waktu pengerjaan ulangan harian selama 70 menit.
5. Setelah peserta didik kelas kelas IX selesai mengerjakan ulangan harian
PAI dan BP maka peserta didik mengumpulkan kepada Rohmat.
6. Pak Rohmat menutup pembelajaran PAI dan BP dengan membaca
hamdalah dan do’a bersama peserta didik kelas IX
KODE : AB 34
B. Pelaporan dan pemanfaatan hasil belajar :
1. Rohmat mengumpulkan hasil ulangan harian mata pelajaran pendidikan
agama Islam dan budi pekerti peserta didik kelas IX mengenai materi
akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian umat.
2. Rohmat mengkoreksi satu persatu jawaban ulangan harian mata pelajaran
PAI dan BP peserta didik kelas IX materi akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat dengan kunci jawaban yang telah dibuat.
3. Memberikan penilaian dari hasil ulangan harian mata pelajaran PAI dan
BP peserta didik kelas IX materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat sesuai dengan perolehan yang di dapatkan oleh peserta
didik kelas IX.
4. Menyusun laporan nilai ulangan harian mata pelajaran PAI dan BP
peserta didik kelas IX materi akikah dan kurban menumbuhkan
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kepedulian umat dalam bentuk tabel diurutkan sesuai nama dan nomor
urut peserta didik kelas IX.
KODE : AB 36

118

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA
1. Informan Kunci :
Nama

: Dra. Hj. Endah Sujatiningtyas, M. Pd

Tempat Tanggal Lahir

: Madiun, 25 September 1965

Status

: Kepala SMP Negeri 1 Winongan

Lokasi Penelitian

: SMP Negeri 1 Winongan

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kec. Winongan Kab. Pasuruan

Hari/Tanggal

: Kamis, 10 Februari 2022

Peneliti

: Aditya Agusti Divanto

No

Fokus Penelitian
Perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI & BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan
Bagaimana pendapat ibu selaku kepala sekolah
Peneliti

mengenai persiapan pembelajaran PAI & BP yang
baik untuk peserta didik di SMP Negeri 1
Winongan.?

1

Membuat program pembiasaan religius seperti
berdo’a di awal, membaca Asmaul Husna saat
Dra. Hj. Endah
Sujatiningtyas,
M. Pd

pembelajaran

akan

dimulai

dan

di

akhir

pembelajaran membaca doa, sholat dhuha dan shalat
duhur berjamaah. Selain itu saya juga memberikan
pengarah kepada dewan guru untuk menggunakan
strategi

pembelajaran

menyenangkan

(AIM)

aktif,
dalam

inovatif

dan

pelaksanaan
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pembelajaran

agar

memudahkan

guru

dalam

menyampaikan materi
Apa harapan ibu selaku kepala sekolah dalam
Peneliti

mewujudkan kegiatan pembelajaran PAI & BP yang
baik untuk peserta didik di SMP Negeri 1
Winongan.?
Harapan saya selaku kepala Ssekolah selain
menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif,

Dra. Hj. Endah

inovatif dan menyenangkan, saya juga berharap

Sujatiningtyas,

agar SMP Negeri 1 Winongan ini mampu

M. Pd

menciptakan lulusan yang baik, berakhlak mulia
dan berimtaq sesuai dengan visi SMP Negeri 1
Winongan
Bagaimana pendapat ibu selaku kepala sekolah
mengenai kesiapan guru PAI dan BP dalam

Peneliti

menyusun perencanaan strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI & BP SMP Negeri 1 Winongan.?
Segenap dewan guru khususnya yang mengampu
bidang studi PAI dan BP sudah melaksanakan
penyusunan

Dra. Hj. Endah
Sujatiningtyas,
M. Pd

(AB 9)

perencanaan

pembelajaran

sesuai

dengan yang ada di silabus. Mengingat kondisi yang
masih belum 100 % normal, maka perencanaan
pembelajaran / RPP ini menggunakan RPP versi
pembelajaran DARING yang di dalamnya terdiri
dari tujuan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran
dan penilaian. Jajajaran dewan guru khususnya guru
PAI

dan

BP

saya

berikan

arahan

untuk

menggunakan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan menyenangkan (AIM) dengan penekanan
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peserta

didik

turut

aktif

dalam

kegiatan

pembelajaran, menggunakan media pembelajaran
inovatif

sehingga

peserta

didik

senang

saat

mengikuti pembelajaran. Setelah tahap penyusunan
perencanaan selesai maka seluruh dewan guru
khususnya guru bidang studi PAI dan BP mulai
melaksanakan pembelajaran di kelas
Apakah ada pengarahan yang dilakukan oleh ibu
selaku kepala sekolah kepada guru mengenai
Peneliti

penyusunan perencanaan strategi pembelajaran
aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI & BP SMP Negeri 1 Winongan.?
Ada. Pengarah ini saya lakukan saat rapat bersama
dewan guru sebelum memulai tahun pelajaran baru,
hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan

Dra. Hj. Endah
Sujatiningtyas,
M. Pd

pengarahan kepada seluruh dewan guru khususnya
yang mengampu bidang studi PAI dan BP agar
menggunakan strategi strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) di RPP. Hal ini
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta
didik mampu mengembangkan aspek afektif,
kognitif dan psikomotorik melalui bimbingan
dewan guru

Peneliti

Apa tujuan pembelajaran PAI dan BP yang ada di
SMP Negeri 1 Winongan.?

Dra. Hj. Endah

Kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran PAI dan

Sujatiningtyas,

BP SMP Negeri 1 Winongan ini adalah :

M. Pd

1. Menciptakan kegiatan pembelajaran PAI dan BP

(AB 1)

yang aktif, inovatif dan menyenangkan bagi
peserta didik SMP Negeri 1 Winongan
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2. Memberikan pengalaman baru kepada peserta
didik mengenai pembelajaran PAI dan BP
menggunakan

strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif dan menyenangkan dengan penekanan
peserta

didik

turut

aktif

dalam

kegiatan

pembelajaran PAI dan BP melalui diskusi dan
tanya jawab
3. Mencetak lulusan yang berimtaq, beriptek,
terampil dan berbudaya lingkungan sesuai
dengan visi misi SMP Negeri 1 Winongan
Bagaimana langkah yang ibu berikan kepada guru
PAI
Peneliti

dan

BP

mengenai

penggunaan

strategi

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP di SMP Negeri
Winongan.?
Langkah saya dalam merekomendasikan penentuan
materi pelajaran bagi dewan guru PAI dan BP di
SMP Negeri 1 Winongan sebagai berikut :
1.

Memberikan pengarahan kepada dewan guru
PAI dan BP untuk melengkapi sumber belajar.

Dra. Hj. Endah

Sumber belajar ini terdiri dari, silabus, buku

Sujatiningtyas,

paket PAI dan BP kurikulum 2013 dan

M. Pd

melengkapi fasilitas peserta didik SMP Negeri
1 Winongan dengan LKS PAI dan BP sebagai

(AB 3)

penunjang kegiatan pembelajaran.
2.

Menyesuaikan materi pelajaran PAI dan BP
dalam setiap pertemuan dengan silabus, buku
paket PAI dan BP kurikulum 2013 dan LKS
PAI dan BP

3.

Memberi tugas kepada guru PAI dan BP untuk
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menyusun RPP versi pembelajaran DARING.
Mengingat kondisi masih belum normal dan
sistem pembelajaran yang digunakan PTMT
(Pertemuan Tatap Muka Terbatas)
Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI & BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan
Bagaimana pendapat ibu selaku kepala sekolah
Peneliti

mengenai kegiatan pembelajaran PAI dan BP di
SMP Negeri Winongan.?
Kegiatan pembelajaran PAI dan BP terfokus pada

Dra. Hj. Endah
Sujatiningtyas,
M. Pd

peserta didik yang turut aktif dalam kegiatan
pembelajaran sehingga peserta didik mampu untuk
mengekspresikan inovasi melalui proses pencarian
informasi,

mengolah

informasi

dan

mempresentasikan hasil kerjanya kepada guru dan

2

peserta didik yang lain
Apakah ibu selaku kepala sekolah melakukan survei
Peneliti

ke kelas untuk mengetahui kegiatan pembelajaran
PAI & BP di SMP Negeri 1 Winongan.?
Iya. Saya melakukan observasi ke kelas-kelas sesuai
dengan jadwal yang sudah susun dalam program

Dra. Hj. Endah supervisi kepala sekolah. Hal ini saya lakukan agar
Sujatiningtyas,

saya mengetahui proses kegiatan pembelajaran di

M. Pd

setiap kelas dan kinerja guru dalam melaksanakan
tugas untuk membimbing, memberikan pengetahuan
dan mengasah keterampilan peserta didik SMP
Negeri 1 Winongan

Peneliti

Bagaimana

pendapat

ibu

mengenai

strategi

123

pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru PAI
dan BP saat mengajar di kelas.?
Perihal strategi pengelolaan kelas, maka setiap
dewan guru PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan ini berbeda-beda menyesuaikan dengan
kondisi peserta didik dan kemampuan guru dalam
membimbing dan mengarahkan peserta didik.
Dra. Hj. Endah

Kebanyakan, strategi guru PAI dan BP dalam

Sujatiningtyas,

mengelola kelas dengan cara mempresensi peserta

M. Pd

didik, melihat kondisi kelas dan membentuk
kelompok kecil / tanya jawab agar peserta didik

(AB 23)

senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI
dan BP
Bagaimana strategi yang digunakan oleh dewan

Peneliti

guru PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan dalam
membangun interaksi belajar yang baik dengan
peserta didik.?
Strategi yang dilakukan oleh guru PAI dan BP
dalam membentuk interaksi belajar yang baik untuk
peserta didik melalui :
1. Menyampaikan materi pembelajaran dengan

Dra. Hj. Endah

menggunakan bahasa yang mudah di pahami

Sujatiningtyas,

oleh peserta didik

M. Pd

2. Menggunakan

media

pembelajaran

sebagai

sarana untuk menyampaikan materi pelajaran
(AB 25)

dan

memfokuskan

memperhatiakn

peserta

didik

untuk

turut

aktif

dalam

dan

pembelajaran PAI dan BP
3. Membentuk

kelompok

kecil

untuk

mendiskusikan materi pelajaran PAI dan BP
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yang sedang di bahas
4. Tanya jawab antar peserta didik dibawah
bimbingan dan arahan guru PAI dan BP
Bagaimana respon peserta didik ketika pelaksanaan
Peneliti

pembelajaran PAI & BP di SMP Negeri

1

Winongan.?
Respon peserta didik yang saya temui ketika
Dra. Hj. Endah
Sujatiningtyas,
M. Pd

pembelajaran PAI dan BP peserta didik turut aktif
dalam kegiatan pembelajaran dengan bimbingan
dan pengarahan yang dilakukan oleh dewan guru
sehingga peserta didik merasa senang dan tujuan
pembelajaran PAI dan BP dapat tercapai secara
maksimal
Langkah-langkah yang ibu rekomendasikan kepada

Peneliti

dewan guru PAI dan BP dalam melaksanakan
pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan.?
Mengenai strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
di SMP Negeri Winongan diantaranya :
1. Membuka pembelajaran dengan membaca do’a

Dra. Hj. Endah

bersama

Sujatiningtyas,

2. Mengisi presensi kehadiran peserta didik

M. Pd

3. Memeriksa kerapian atribut peserta didik
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran

(AB 11)

5. Menyampaikan materi pelajaran menggunkan
media

power

point

sebagai

upaya

untuk

mewujudkan pembelajaran inovatif
6. Melakukan

diskusi

sebagai

mewujudkan pembelajaran aktif

upaya

untuk
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7. Melakukan sesi tanya jawab sebagai upaya untuk
mewujudkan pembelajaran menyenangkan
Selian itu melalui bimbingan dan pengarahan guru
PAI dan BP peserta didik juga diharapkan mampu
untuk membentuk sikap yang religius, pengetahuan
semakin luas dan keterampilan dapat berkembang
sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI dan BP
Apakah strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
Peneliti

dapat

menumbuhkan

keaktifan,

inovasi

dan

pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik di
SMP Negeri 1 Winongan.?
Iya, karena strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
Dra. Hj. Endah di SMP Negeri Winongan ini menekankan kepada
Sujatiningtyas,
M. Pd

peserta didik yang turut aktif dalam kegiatan
pembelajaran

melalui

proses

bimbingan

dan

pengarahan yang dilakukan oleh guru sehingga
mereka

lebih

bebas

dalam

mengekspresikan

inovasinya melalui pendapat yang diutarakan
Apakah strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
Peneliti

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
di SMP Negeri 1 Winongan.?
Strategi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan

Dra. Hj. Endah
Sujatiningtyas,
M. Pd

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
di SMP Negeri Winongan ini menjadi salah satu
alternatif yang baik untuk mengatasi permasalahan
turunnya minat belajar peserta didik. Sebagai upaya
untuk menumbuhkan motivasi, kreativitas dan rasa
percaya diri peserta didik maka digunakanlah
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strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
Evaluasi strategi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Peneliti

Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran yang
diterapkan di SMP Negeri 1 Winongan.?
Bentuk evaluasi pembelajaran yang diterapkan oleh
dewan guru PAI dan BP SMP Negeri 1 Winongan
ini yaitu evaluasi proses dan penyusunan laporan
penilaian.
1. Evaluasi proses ini dilakukan saat kegiatan
pembelajaran berlangsung. Hal ini ditujukan
untuk mengetahui sejauh mana perkembangan

3

Dra. Hj. Endah

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang telah

Sujatiningtyas,

diperoleh saat pembelajaran PAI dan BP yang

M. Pd

telah disampaikan oleh guru PAI dan BP melalui
tahap refleksi. Selain itu, guru PAI dan BP juga

(AB 29)

melaksanakan ulangan harian sebagai tahap
untuk mengetahui pencapaian peserta didik
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran PAI
dan BP.
2. Penyusunan
dilakukan

laporan
setelah

penilaian.

peserta

didik

Tahap

ini

mengikuti

pelaksanaan ulangan harian PAI dan BP sebagai
arsip untuk penyusunan rapot peserta didik SMP
Negeri 1 Winongan
Bagaimana pendapat ibu selaku kepala sekolah
Peneliti

mengenai tahap evaluasi strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) di SMP Negeri 1
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Winongan.?
Evaluasi yang menggunakan evaluasi penilaian
proses dan penyusunan laporan penilaian. Evaluasi
Dra. Hj. Endah
Sujatiningtyas,
M. Pd

proses

ini

dilaksanakan

saat

pembelajaran

berlangsung di kelas hal ini untuk mengetahui
perkembangan
psikomotorik.

dari

segi

Sedangkan

aspek

afektif

penyusunan

dan

laporan

penilaian ini setelah guru melaksanakan ulangan
harian atau penilaian tugas mata pelajaran PAI dan
BP
Bagaimana tindak lanjut yang akan ibu lakukan
Peneliti

ketika mengetahui peserta didik tidak memenuhi
kriteria penilaian mapel PAI & BP.?
Memberi kesempatan kepada guru PAI dan BP
untuk mengembangkan diri baik lewat MGMPS

Dra. Hj. Endah maupun MGMP tingkat kabupaten agar mampu
Sujatiningtyas,

menciptakan kegiatan pembelajaran PAI dan BP

M. Pd

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta
didik sehingga minat belajar peserta didik tumbuh
dan peserta didik merasa senang saat pembelajaran
PAI dan BP berlangsung

Nama

: Drs. Rinto Wahyu Widodo

Tempat Tanggal Lahir

: Sidoarjo, 19 April 1968

Status

: WAKA Kurikulum SMP Negeri 1 Winongan

Lokasi Penelitian

: SMP Negeri 1 Winongan

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kec. Winongan Kab.Pasuruan

Hari/Tanggal

: Jum’at 14 Januari 2022

Peneliti

: Aditya Agusti Divanto
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No

Fokus Penelitian
Perencanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Bagaimana
Peneliti

pendapat

bapak

selaku

WAKA

Kurikulum mengenai persiapan pembelajaran PAI
& BP yang baik untuk peserta didik di SMP Negeri
1 Winongan.?
Persiapan yang saya lakukan yaitu melakukan rapat
dan memberikan sosialisasi bersama Kepala SMP
Negeri 1 Winongan kepada seluruh dewan guru
SMP Negeri 1 Winongan mengenai penggunaan

Drs. Rinto Wahyu
Widodo
1

strategi

pembelajaran

menyenangkan

aktif,

(AIM)

inovatif

dalam

dan

kegiatan

pembelajaran. Hal ini dilakukan agar memudahkan
guru dalam menyampaikan materi dan mampu
mengembangkan aspek religius, sosial, pengetahuan
dan keterampilan peserta didik khususnya mata
pelajaran PAI & BP
Apa harapan bapak selaku WAKA Kurikulum

Peneliti

dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran PAI &
BP yang baik untuk peserta didik di SMP Negeri 1
Winongan.?
Harapan saya selaku WAKA Kurikulum mengenai
kegiatan

Drs. Rinto Wahyu
Widodo

pembelajaran

PAI

&

BP

dengan

menggunakan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan menyenangkan (AIM) di SMP Negeri 1
Winongan yaitu agar guru mata pelajaran PAI &
BP

dengan

mudah

menyampaikan

materi

pembelajaran PAI & BP bermanfaat bagi peserta
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didik, mampu mengembangkan kompetensi afektif,
kognitif

dan

psikomotorik

serta

dapat

di

implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari
oleh peserta didik. Maka dari itu penggunaan
strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) ini menjadi salah satu solusi
untuk mencapai semua itu
Bagaimana pendapat bapak mengenai kesiapan guru
Peneliti

PAI

dan

BP

dalam

menyusun

perencanaan

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) di SMP Negeri 1 Winongan.?
Perencanaan pembelajaran PAI & BP disusun
dengan persiapan yang matang. Sebelum itu, saya
melakukan sosialisasi bersama Kepala SMP Negeri
1

Winongan

mengenai

penggunaan

strategi

Drs. Rinto Wahyu pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
Widodo

(AIM) kepada dewan guru SMP Negeri 1 Winongan
agar mampu menciptakan pembelajaran yang aktif,
inovatif dan menyenangkan. Tidak hanya itu, saya
juga berharap agar SMP Negeri 1 Winongan ini
mampu mencetak generasi yang unggul sesuai
dengan visi SMP Negeri 1 Winongan.
Apakah ada pengarahan yang dilakukan oleh bapak
selaku WAKA Kurikulum kepada guru mengenai

Peneliti

penyusunan

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) perencanaan pembelajaran
PAI & BP di SMP Negeri Winongan.?
Drs. Rinto Wahyu
Widodo

Ada. Pengarahan kepada guru SMP Negeri 1
Winongan ini saya lakukan bersama kepala SMP
Negeri 1 Winongan sebelum masuk kedalam tahun
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pelajaran baru. Pengarahan yang saya lakukan
melalui sosialisasi mengenai penggunaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM), agar dapat diterapkan dengan mudah oleh
guru saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di
kelas dan mampu memberikan pembelajaran yang
aktif, inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik
SMP Negeri 1 Winongan.
Bagaimana pendapat bapak mengenai peran penting
perencanaan
Peneliti

pembelajaran aktif, inovatif dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI & BP di
SMP

Negeri

1

Winongan

Desa

Mendalan

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.?
Perencanaan pembelajaran ini memegang peranan
penting sebelum guru melaksanakan kegiatan
pembelajaran di kelas. Mengenai perencanaan
strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

Drs. Rinto Wahyu menyenangkan (AIM) disini menjadi salah satu
Widodo

bagian dari pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1
Winongan. Penakanannya yaitu mengembangkan
aspek religius, sikap, pengetahuan dan keterampilan
peserta didik.

Peneliti

Apa sumber belajar dan media pembelajaran PAI
dan BP di SMP Negeri 1 Winongan.?

Drs. Rinto Wahyu Mengenai sumber belajar yang digunakan guru
Widodo

mata pelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan ini mengacu kepada :

(AB 5 dan 22)

1. Buku paket mapel PAI dan BP kurikulum 2013
2. LKS mapel PAI dan BP kurikulum 2013
Sedangkan untuk media pembelajaran yang bisa
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digunakan oleh guru dalam menunjang kegiatan
pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan :
c. LCD proyektor
d. Papan tulis
e. Kertas.
Apa metode pembelajaran yang digunakan dalam
penyusunan perencanaan strategi pembelajaran
Peneliti

aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan.?
Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam
pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri 1
Winongan adalah :
1.

Metode

ceramah.

Metode

ceramah

ini

digunakan untuk melakukan apersepsi dan
memberikan motivasi kepada peserta didik
sehingga peserta didik dapat memusatkan
perhatian pada penyampaian materi yang
dibawakan oleh guru mata pelajaran PAI dan
BP
2.

Metode diskusi. Metode diskusi digunakan
sebagai tahap untuk mengasah pengatahuan

Drs. Rinto Wahyu

dan

Widodo

keterampilan

peserta

didik

dalam

mengolah informasi melalui tahap mengamati,
menanya dan asosiasi yang akan dilakukan

(AB 7 dan 20)

oleh peserta didik dengan bimbingan guru mata
pelajaran PAI dan BP
3.

Metode tanya jawab. Metode jawab ini
digunakan

untuk

mengembangkan

sikap
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percaya diri dan mengasah kesterampilan
peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil
diskusi kepada guru dan peserta didik yang lain
melalui tahap presentasi dengan bimbingan
guru mata pelajaran PAI dan BP
Pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Bagaimana
Kurikulum
Peneliti

pendapat

bapak

mengenai

selaku

WAKA

Pelaksanaan

strategi

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) pada mata pelajaran PAI dan BP di SMP
Negeri 1 Winongan.?
Pelaksanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan menyenangkan (AIM) pada mata pelajaran PAI
dan BP disini berjalan maksimal. Hal ini sesuai
dengan harapan dari guru mapel PAI & BP dan juga

2

saya selaku WAKA Kurikulum. Peserta didik
Drs. Rinto Wahyu sangat
Widodo

antusias

dalam

mengikuti

kegiatan

pembelajaran dan juga guru bidang studi PAI & BP
mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang
menyanangkan melalui inovasi yang diterapkan.
Inovasi yang diterapkan yaitu media pembelajaran
berbasis audio visual atau media pembelajaran yang
lain.
Apakah

Peneliti

bapak

selaku

WAKA

Kurikulum

melakukan survei ke kelas untuk mengetahui
kegiatan pembelajaran PAI & BP di SMP Negeri 1
Winongan.?

Drs. Rinto Wahyu Iya saat melakukan supervisi ke kelas-kelas. Hal ini
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Widodo

saya lakukan dengan tujuan sebagai usaha untuk
mengetahui kegiatan pembelajaran PAI & BP di
SMP Negeri 1 Winongan, respon peserta didik,
media yang digunakan dan hasil pembelajaran PAI
& BP bagi peserta didik.
Bagaimana respon peserta didik ketika pelaksanaan

Peneliti

pembelajaran PAI & BP di SMP Negeri 1
Winongan.?
Respon

peserta

didik

ketika

pelaksanaan

pembelajaran PAI & BP menggunakan startegi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) sangat antusias. Baik itu mulai dari peserta
Drs. Rinto Wahyu
Widodo

didik kelas VII, VIII dan kelas IX semua sangat
antusias. Karena pembelajaran yang diterpkan oleh
guru bidang studi PAI & BP di SMP Negeri 1
Winongan

menyenangkan

dan

menggunakan

inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan media
pembelajaran sebagai sarana untuk memfokuskan
perhatian peserta didik kepada materi pelajaran.
Bagaimana langkah-langkah dewan guru PAI dan
Peneliti

BP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) bagi
peserta didik SMP Negeri 1 Winongan.?
Jadi perihal langkah-langkah pembelajaran PAI dan

Drs. Rinto Wahyu
Widodo

BP di SMP Negeri 1 Winongan guru PAI dan BP
menggunakan pendekatan ilmiah menggunakan
pendekatan ilmiah yang dipadukan dengan strategi
strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) seperti :
1. Mengamati materi pelajaran PAI dan BP yang
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sedang di bahas melalui buku pegangan guru,
buku paket PAI dan BP dan juga LKS
2. Menanya materi pelajaran PAI dan BP kepada
peserta didik atau peserta didik yang bertanya
kepada guru. Tahap mengamati dan menanya ini
salah satu bentuk upaya guru dalam mewujudkan
pembelajaran aktif.
3. Mengumpulkan

informasi

mengenai

materi

pelajaran PAI dan BP melalui buku pegangan
guru, buku paket dan LKS PAI dan BP
4. Asosiasi disini bisa dilakukan oleh peserta didik
untuk mendiskusikan mengenai materi PAI dan
BP. Hal ini dilakukan untuk membentuk
interaksi belajar yang baik antar peserta didik
dengan

peserta

didik

yang

lain.

Tahap

mengumpulkan informasi dan asosiasi sebagai
suatu upaya untuk mewujudkan pembelajaran
yang inovatif
5. Presentasi

/

mengungkapkan

hasil diskusi

kepada kelompok lain. Tahap ini untuk melatih
rasa percaya diri peserta didik langkah ini
dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang
mneyenangkan bagi peserta didik.
Bagaimana langkah guru PAI dan BP menutup
Peneliti

kegiatan pembelajaran PAI dan BP di SMP Negeri
1 Winongan.?

Drs. Rinto Wahyu Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru PAI dan
Widodo

BP di SMP Negeri 1 Winongan dalam menutup
pembelajaran PAI dan BP diantaranya :

(AB 27)

1. Melakukan tahap refleksi bersama peserta didik.
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Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pendapat peserta didik mengenai pembelajaran
PAI dan BP yang telah dilakukan bersama
2. Memberi tugas atau mengingatkan mengenai
pelaksanaan ulangan harian kepada peserta didik
jika dirasa materi telah tuntas
3. Menutup

kegiatan

pembelajaran

dengan

membaca hamadalah dan do’a bersama-sama
Apakah strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
Peneliti

dapat

menumbuhkan

keaktifan,

inovasi

dan

pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik di
SMP Negeri 1 Winongan.?
Penerapan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI & BP
disini mampu menumbuhkan minat peserta didik
Drs. Rinto Wahyu untuk turut aktif dalam kegiatan pembelajaran,
Widodo

menumbuhkan

inovasi

melalui

menyampaikan

kembali materi pembelajaran yang dilakukan oleh
peserta didik dan peserta didik merasa senang saat
kegiatan pembelajaran PAI & BP berlangsung
Apakah strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
Peneliti

menyenangkan (AIM) mata pelajaran ini menjadi
solusi terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran PAI
& BP di SMP Negeri 1 Winongan.?
Iya, saya selaku WAKA Kurikulum memberikan

Drs. Rinto Wahyu
Widodo

pengarahan kepada guru PAI & BP untuk
menggunakan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran dengan
tujuan agar mampu menciptakan pembelajaran yang
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aktif, inovatif dan menyenangkan untuk pesesrta
didik

sehingga

peserta

didik

mampu

untuk

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan
sikap religius
Evaluasi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Bagaimana
Peneliti

pedapat

bapak

selaku

WAKA

Kurikulum mengenai tahap evaluasi pembelajaran
aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP di SMP Negeri Winongan.?
Evaluasi

Drs. Rinto Wahyu
Widodo

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
disini saya memberikan arahan kepada guru PAI &
BP untuk memfokuskan kepada penilaian proses
dan penyusunan laporan penilaian.

3

Bagaimana tindak lanjut yang akan bapak lakukan
Peneliti

ketika melihat peserta didik tidak memenuhi kriteria
penilaian mapel PAI & BP.?
Tindak lanjut yang saya lakukan adalah saya akan
menggunakan

program

tindak

lanjut

berupa

bimbingan kepada peserta didik dan melakukan
remidial. Penekanakannya selain pada penialian
Drs. Rinto Wahyu
Widodo

proses selama kegiatan pembelajaran berlangsung
saya juga menekankan hasil yang maksimal melalui
tes/remidial. Maka dari itu penerapan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM)

disini

tujuannya

menyempurnakandan
pembelajaran PAI & BP

adalah

mempermudah

untuk
proses
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2. Informan Utama :
Nama

: Rohmat, S. Pd, M. Pd. I

Tempat Tanggal Lahir

: Pasuruan, 4 Juni 1976

Status

: Guru PAI & BP kelas IX

Lokasi Penelitian

: SMP Negeri 1 Winongan

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kec. Winongan Kab.Pasuruan

Hari/Tanggal

: Rabu, 12 Januari 2022

Peneliti

: Aditya Agusti Divanto

No

Fokus Penelitian
Perencanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Bagaimana pendapat bapak mengenai peran penting
Peneliti

perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan

(AIM)

sebelum

kegiatan

pembelajaran PAI dan BP berlangsung.?
Peran perencanaan
inovatif

dan

strategi pembelajaran aktif,

menyenangkan

(AIM)itu

sangat

dibutuhkan dan bersifat penting. Yang namanya

1

rencana merupakan hal pokok yang harus di
persiapkan, Hal-hal pokok itu meliputi penggunaan
H.Rohmat, S. Pd,

pendekatan, metode, strategi alat, bahan dan media

M. Pd. I

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan
penyusunan penilaian. Pembelajaran yang aktif,
inovatif dan menyenangkan merupakan hal yang
saya

utamakan,

maka

dari

itu

perencanaan

pembelajaran memegang peranan utama demi
mensukseskan pembelajaran di kelas.
Peneliti

Apa substansi yang diutamakan dalam menentukan
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materi pembelajaran PAI & BP kelas IX SMP
Negeri Winongan.?
Substansi yang saya utamakan dalam menentukan
materi pembelajaran PAI & BP bagi peserta didik
kelas IX diantaranya :
1. Memahami ciri khas dari materi pelajaran yang
akan disampaikan kepada peserta didik kelas IX.
Materi pembelajaran yang akan saya berikan
kepada peserta didik kelas IX tentang akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
mulai dari tahap pengertian, dalil naqli, syaratsyarat, tata cara penyembelihan hewan qurban
baik secara tradisional atau menggunakan alat
mekanik.
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

2. Memilih metode pembelajaran

pembelajaran

yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
peserta didik. Metode pembelajaran yang saya
gunakan yaitu metode ceramah sebagai tahap
stimulus kepada peserta didik kelas IX, diskusi
sebagai tahap keikutsertaan dan keaktifan peserta
didik dalam kegiatan pembelajaran PAI dan BP
dan tanya jawab sebagai tahap untuk mangasah
keterampilan peserta didik kelas IX dalam
mengungkapkan pendapat dan melatih rasa
percaya diri.
3. Pengelolaan
pembelajaran

pembelajaran.
disini

Pengelolaan

maksudnya

adalah

mengusahakan pembelajaran PAI & BP yang
saya sampaikan kepada peserta didik kelas IX
berjalan lancar dan peserta didik kelas IX merasa
senang.
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Inovasi
Peneliti

apa

perencanaan

yang

bapak

cantumkan

dalam

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP kelas IX SMP Negeri Winongan.?
Inovasi yang saya cantumkan dalam perencanaan
strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI & BP
yaitu :
1. Menggunakan pedekatan saintifik / ilmiah
2. Menggunakan metode pembelajaran ceramah,
tanya jawab dan diskusi
3. Menggunakan sumber belajar. Sumber belajar
yang

saya

gunakan

dalam

penyusunan

perencanaan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan menyenangkan (AIM) kelas IX ini mengacu
H.Rohmat, S. Pd,

kepada buku paket mata pelajaran PAI dan BP

M. Pd. I

Kurikulum 13 dan LKS mata pelajaran PAI dan
BP Kurikulum 13
4. Menggunakan

media

pembelajaran.

Media

pembelajaran yang akan saya gunakan dalam
pelaksanaan

pembelajaran

menggunakan strategi

PAI

dan

BP

strategi pembelajaran

aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) kelas
IX yaitu media visual (power point saya
sesuaikan dengan materi pelajaran. Media visual
(power point) ini akan saya gunakan sebagai
tahap untuk menarik konsentrasi peserta didik
kelas IX supaya mampu mengikuti pembelajaran
dengan baik dan peserta didik turut aktif dalam
pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi
pekerti.
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Mengapa bapak memilih
Peneliti

strategi pembelajaran

aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) pada mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX.?
Alasan

saya

menggunakan

strategi

strategi

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) pada pembelajaran PAI & BP di kelas IX
karena peserta didik kelas IX sudah memahami
budaya pembelajaran di SMP Negeri 1 Winongan,
H.Rohmat, S. Pd,

peserta didik kelas IX juga diharapkan agar lebih

M. Pd. I

mudah memahami materi PAI & BP yang saya
ajarkan dan pimikiran peserta didik kelas IX juga
mulai masuk pada tahap pendewasaan sehingga
sangat perlu sekali di tanmkan kebranian untuk
mengungkapkan pendapat sesuai dengan materi PAI
& BP yang di ajarkan di kelas
Apa tujuan yang ingin bapak capai melalui
penyusunan perencanaan

Peneliti

strategi pembelajaran

aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan.?
Tujuan yang ingin saya capai melalui penyusunan
perencanaan

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) yaitu :
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

1. Peserta didik dapat memahami dan menerima
materi pelajaran PAI dan BP dengan mudah
2. Peserta didik dapat menerapkan materi pelajaran
PAI & BP dalam kehidupan sehari-hari
3. Peserta

didik

juga

diharapkan

dapat

mengembangkan aspek afektif, kognitif dan
psikomotorik
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Bagaimana langkah-langkah bapak dalam menyusun
Peneliti

perencanaan

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP kelas IX.?
Langkah-langkah yang saya gunakan saat menyusun
perencanaan

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP yaitu :
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

1. Memilih materi pelajaran PAI & BP sesuai
dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar
2. Menyusun indikator pencapaian kompetensi
3. Menetapkan tujuan pembelajaran PAI & BP
4. Memilih media dan bahan yang sesuai dengan
materi PAI & BP yang disamapaikan kepada
peserta didik
5. Mengatur langkah-langkah pembelajaran
6. Menyusun penilaian untuk peserta didik
Apa kendala yang bapak alami ketika menyusun

Peneliti

perencanaan

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM).?
Kendala yang saya alami selama penyusunan
perencanaan
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) yaitu :
1. Terbatasnya media dan bahan pembelajaran
2. Terbatasnya
pengaplikasian

pengetahuan
komputer

dan

mengenai
tekhnologi

informasi
Bagaimana
Peneliti

instrumen

perencanaan

strategi

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) yang bapak susun.?
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Mengingat kondisi saat ini masih belum stabil dan
sistem

pembelajaran

menggunakan

PTMT

(pertemuan tatap muka terbatas) maka RPP yang
saya gunakan yaitu RPP versi pembelajaran
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

DARING. Perihal Instrumen yang saya utamakan
dalam penyusunan RPP :
1. Identitas sekolah, alokasi waktu, mata pelajaran,
materi pokok, kelas dan semester
2. Tujuan pembelajaran
3. Langkah-langkah pembelajaran
4. Penilaian untuk peserta didik kelas IX
Bagaimana persiapan yang bapak lakukan sebelum

Peneliti

melaksanakan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan

menyenangkan

(AIM)

SMP

Negeri

1

Winongan.?
Persiapan yang saya lakukan sebelum melaksanakan
kegiatan pembelajaran PAI dan BP menggunakan di
kelas IX yaitu :
1. Mempersiapkan media pembelajaran yang akan
digunakan

dengan sebaik mungkin untuk

menunjang kegiatan pembelajaran
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

2. Memahami materi pelajaran PAI dan BP yang
akan saya sampaikan kepada peserta didik kelas
IX supaya peserta didik mampu memahami
materi pelajaran yang saya sampaikan
3. Mengatur tata cara pelaksanaan dari metode
diskusi dan tanya jawab kepada peserta didik
agar

peserta

didik

turut

aktif

dalam

pembelajaran, mampu mengekspresikan inovasi
melalui penyampaian pendapat dan peserta didik
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merasa senang dengan pembelajaran yang saya
bawakan
Pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran aktif,
Peneliti

inovatif dan menyenangkan (AIM) di SMP Negeri 1
Winongan.?
Pelaksanaan

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) pada pembelajaran PAI
H.Rohmat, S. Pd,

& BP dapat dilaksanakan secara maksimal. Tetapi

M. Pd. I

ada kalanya beberapa materi dianggap cukup dengan
menggunakan metode drill/praktik seperti BAB
Fiqih
Inovasi

Peneliti

apa

yang

bapak

terapkan

dalam

pembelajaran PAI & BP bagi kelas IX SMP Negeri
1 Winongan.?
Inovasi yang saya terapkan dalam pembelajaran PAI

2

& BP di kelas IX diantaranya :
1. Menggunakan power point untuk menyampaikan
H.Rohmat, S. Pd,

materi pelajaran. Hal ini saya terapkan sebagai

M. Pd. I

tahap untuk memfokuskan perhatian peserta
didik ke dalam pembelajaran PAI dan BP yang

(AB 15)

saya bawakan.
2. Mengatur ruang kelas dan peserta didik agar
kegiatan pembelajaran PAI dan BP dapat
berjalan lancar dan peserta didik merasa senang
dengan pembelajaran yang saya bawakan

Peneliti

Mengapa bapak menerapkan strategi pembelajaran
aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) di kelas IX
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SMP Negeri 1 Winongan.?
Karena

strategi pembelajaran aktif, inovatif dan

menyenangkan (AIM) ini lebih menarik, peserta
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

didik dapat menerima dengan mudah materi yang
saya

ajarkan,

kegiatan

pembelajaran

tidak

membosankan karena saya manfaatkan media
pembelajaran untuk menyampaikan materi
Apa metode pembelajaran yang bapak gunakan
Peneliti

dalam pembelajaran PAI dan BP di kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan.?
Metode pembelajaran yang saya gunakan saat
mengajar di kelas IX diantaranya :
1. Metode

ceramah.

Metode

ceramah

ini

merupakan bagian dari proses pembelajaran
yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik
di kelas dan sebagai tahap untuk menstimulus
peserta

didik

agar

mengetahui

tujuan

H.Rohmat, S. Pd,

pembelajaran, materi pelajaran dan peserta didik

M. Pd. I

kelas IX dengan mudah mengikuti pembelajaran
yang saya bawakan. Ini sebagai usaha saya

(AB 19)

dalam mewujudkan pembelajaran inovatif.
2. Metode diskusi. Metode diskusi ini saya buat
dengan

diskusi

kelompok

supaya

aspek

pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah
informasi dapat berkembang melalui bimbingan
dan pengarahan dari saya. Ini sebagai usaha saya
dalam mewujudkan pembelajaran aktif.
3. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini
saya gunakan sebagai tahap untuk melatih rasa
percaya

diri

dari

peserta

didik

dalam
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mengungkapkan pendapat. Hal ini digunakan
sebagai

usaha

saya

dalam

mewujudkan

pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta
didik kelas IX
Bagaimana reaksi peserta didik kelas IX ketika
Peneliti

pelaksanaan

strategi pembelajaran aktif, inovatif

dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan
BP.?
Reaksi peserta didik sangat senang dan antusias

H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI & BP.
Selain penyampaian materi PAI & BP yang mudah
dilakukan, saya juga bisa memfokuskan perhatian
peserta didik kepada materi pelajaran
Apa saja kendala yang bapak alami ketika

Peneliti

melaksanakan strategi pembelajaran aktif, inovatif
dan menyenangkan (AIM) di kelas IX SMP Negeri
1 Winongan.?
Kendala yang saya alami saat melaksanakan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan
(AIM) pada pembelajaran PAI & BP di kelas IX

H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

yaitu :
1. Tidak semua kelas IX dapat mengakses koneksi
internet
2. Membutuhkan

sarana

dan

prasarana

yang

memadai
3. Membutuhkan persiapan yang matang
Apa media yang bapak gunakan dalam kegiatan
Peneliti

pembelajaran

PAI

&

BP

di

SMP

Negeri

Winongan.?
H.Rohmat, S. Pd,

Media pembelajaran yang saya gunakan saat
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M. Pd. I

pembelajaran PAI & BP di kelas IX adalah :
1. Laptop

(AB 21)

2. Handphone
3. LCD Proyektor
4. Power point. Power point ini akan saya gunakan
sebagai tahap untuk menarik konsentrasi peserta
didik kelas IX supaya mampu mengikuti
pembelajaran dengan baik dan peserta didik turut
aktif dalam pembelajaran PAI dan BP
Bagaimana langkah-langkah bapak dalam mengelola

Peneliti

kelas pembelajaran PAI dan BP di kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan.?
Langkah-langkah

yang

saya

lakukan

dalam

mengelola kelas pembelajaran PAI dan BP agar
berjalan maksimal di kelas melalui beberapa cara
diantaranya :
1. Memeriksa kerapian peserta didik. Hal ini saya
lakukan sebagai tahap pembentukan sikap displin
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

(AB 24)

kepada peserta didik
2. Memeriksa kondisi kelas. Kelas menjadi salah
satu objek pembelajaran maka saya harus
memastikan kelas tersebut harus bersih agar
peserta didik nyaman saat pembelajaran PAI dan
BP berlangsung
3. Membentuk peserta didik ke dalam beberapa
kelompok kecil. Hal ini saya lakukan untuk
membimbing peserta didik dalam mengelola
informasi seputar materi pelajaran PAI dan BP
4. Membantu peserta didik yang merasa kesulitan
dalam

mengolah

informasi

seputar

materi
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pembelajaran PAI dan BP
5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk berpendapat mengenai materi pelajaran
PAI dan BP yang sedang di bahas. Hal ini saya
lakukan untuk membentuk rasa percaya diri
peserta didik agar mampu untuk mengungkapkan
pendapat
Apakah
Peneliti

strategi pembelajaran aktif, inovatif dan

menyenangkan

(AIM)

berjalan

efektif

pada

pembelajaran PAI & BP di kelas IX.?
Sangat efektif, karena peserta didik antusias
H.Rohmat, S. Pd,

terhadap pembelajaran PAI & BP, peserta didik

M. Pd. I

merasa pembelajaran sangat menyenangkan dan
tidak membosankan
Apakah

Peneliti

strategi pembelajaran aktif, inovatif dan

menyenangkan (AIM) ini menjadi solusi yang baik
untuk meningkatkan keaktifan dan daya kreatifitas
peserta didik kelas IX SMP Negeri Winongan.?
strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) ini menjadi solusi yang baik
untuk kegiatan pembelajaran PAI & BP yang aktif,
H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

inovatif dan menyenengkan. Melalui penggunaan
strategi, penyampaian materi dan dikolaborasikan
dengan media pembelajaran maka peserta didik akan
turut aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran,
mampu berfikir inovatif dan pembelajaran PAI &
BP terasa menyenangkan.

Evaluasi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
3

mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
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Peneliti

Apa saja kriteria ketuntasan yang harus di capai
peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.?
Kriteria ketuntasan yang harus dicapai oleh peserta

H.Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

didik kelas IX meliputi 3 aspek yaitu :
1. Kognitif 30%
2. Psikomotorik 30%
3. Afektif 40%
Bagaimana

Peneliti

langkah-langkah

bapak

dalam

melekasanakan evaluasi strategi pembelajaran aktif,
inovatif dan menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan.?
Langkah-langkah saya dalam melakukan evaluasi
strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) mata pelajaran PAI dan BP
di kelas IX SMP Negeri 1 Winongan :
1.

Memilih materi pelajaran PAI dan BP sesuai
dengan apa yang diajarkan kepada peserta

H.Rohmat, S. Pd,

didik. Materi pokok pelajaran PAI dan BP yang

M. Pd. I

akan saya ujikan kepada peserta didik yaitu
akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian
umat

(AB 30, 31 dan

2.

32)

Mempersiapkan sumber pembelajaran berupa
buku paket dan LKS PAI dan BP Kurikulum
2013

3.

Membuat 10 butir soal pilihan ganda. Soal yang
dibuat bentuknya 10 butir materi pembelajaran
PAI dan BP yang akan saya ajarkan kepada
peserta didik mengenai akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat

4.

Setelah membuat 10 butir soal pilihan ganda,
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maka saya lanjutkan untuk membuat 5 butir
soal isian. Hal ini materi pembelajaran PAI dan
BP yang akan saya ajarkan kepada peserta didik
mengenai akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat
5.

Membuat 5 butir soal uraian hal ini

materi

pembelajaran PAI dan BP yang akan saya
ajarkan kepada peserta didik mengenai akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat.
6.

Membuat kunci jawaban dari soal ulangan
harian untuk mempermudah saya saat proses
penilaian kepada peserta didik

7.

Melaksanakan ulangan harian mata pelajaran
pendidikan agama Islam dan budi pekerti bagi
peserta

didik

kelas

IX

SMP

Negeri

1

Winongan. KKM dari ulangan harian ini yaitu
skronya 69
Bagaimana
Peneliti

langkah-langkah

melaksanakan

bapak

dalam

penyusunan pelaporan penilaian

pembelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan.?
Langkah-langkah

yang

saya

lakukan

dalam

melaksanakan pelaporan dan pemanfaatan hasil
H. Rohmat, S. Pd,
M. Pd. I

(AB 35)

belajar PAI dan BP kelas IX SMP Negeri
Winongan :
1. Mencocokan jawaban peserta didik dengan kunci
jawaban ulangan harian yang telah saya buat
2. Memberikan penilian bagi peserta didik yang
telah melaksanakan ulangan harian dengan
menggunakan

kriteria

ketuntasan

minimal
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(KKM), aspek afektif 40%, kognitif 30% dan
psikomotorik 30%
3. Membuat laporan nilai pembelajaran PAI dan
BP bagi peserta didik kelas IX SMP Negeri 1
Winongan
Bagimana tindak lanjut yang bapak lakukan ketika

Peneliti

peserta didik tidak mampu mencapai nilai KKM.?
Program tindak lanjut yang saya lakukan ketika
menemui peserta didik yang tidak mencapai nilai

H. Rohmat, S. Pd,

KKM maka saya akan melaksanakan program

M. Pd. I

remidial sesuai dengan kemampaun dan karakter
peserta didik

3. Informan Tambahan :
Nama

: Wulida Putri Maslukha

Tempat Tanggal Lahir

: Pasuruan, 14 September 2006

Status

: Peserta didik kelas IX

Lokasi Penelitian

: SMP Negeri 1 Winongan

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kec. Winongan Kab.Pasuruan

Hari/Tanggal

: Kamis, 20 Januari 2022

Peneliti

: Aditya Agusti Divanto

No

Fokus Penelitian
Perencanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

1.

Bagaimana pendapat saudara mengenai persiapan
Peneliti

pembelajaran PAI & BP yang dilakukan oleh Pak
Rohmat.?

Wulida Putri

Persiapan yang dilakukan oleh Pak Rohmat sebelum
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Maslukha

melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI dan BP
sangat bagus. Beliau menyusun skema yang sesuai
dengan kebutuhan peserta didik kelas IX. Beliau
menekankan kepada keikut sertaan peserta didik
dalam pembelajaran PAI & BP melalui media
pembelajaran power point sehingga pembelajaran
terasa menyenangkan
Bagaimana pendapat saudara mengenai strategi/cara

Peneliti

pelaksanaan pembelajaran PAI & BP yang dilakukan
oleh Pak Rohmat.?
Strategi pembelajaran yang digunakan oleh Pak

Wulida Putri
Maslukha

Rohmat

sangatlah

menarik.

Beliau

mampu

memberikan materi pembelajaran PAI & BP dengan
mudah, suasana pembelajaran sangat aktif, kondusif
dan menyenangkan

Pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Bagaimana pendapat saudara mengenai pelaksanaan
Peneliti

strategi

pembelajaran

aktif,

inovatif

dan

menyenangkan (AIM) di kelas IX.?
Pembelajaran PAI & BP pada pertemuan kali ini
2.

sangatlah menarik. Pak Rohmat menekankan kepada
Wulida Putri
Maslukha

peserta didik untuk turut aktif dalam kegiatan
pembelajaran, peserta didik mampu berpendapat dan
memberikan komentar kepada peserta didik yang lain
sehingga

peserta

didik

sangat

antusias

dan

menyenangkan
Peneliti

Apakah

saudara

senang

mengenai

strategi

pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan

152

(AIM) di kelas IX.?
Saya senang sekali karena peserta didik diberikan
Wulida Putri

keleluasaan dalam memahami materi PAI & BP,

Maslukha

mengeluarkan pendapat dan mengomentari peserta

(AB 18)

didik yang lain. Menurut saya ini sebagai latihan
untuk mengembangkan mental, pengetahuan dan
kreatifitas peserta didik

Peneliti

Apakah saudara turut aktif dalam pembelajaran PAI
& BP.?

Wulida Putri

Saya sangat antusias dengan pembelajaran PAI & BP

Maslukha

karena saya senang bisa memahami materi dengan

(AB 14)

mudah dan mampu mengikuti pembelajaran PAI &
BP dengan baik

Peneliti

Apakah

saudara

merasa

termotivasi

tentang

penggunaan strategi pembelajaran aktif, inovatif dan
menyenangkan (AIM) di kelas IX.?
Saya sangat termotivasi sekali dengan adanya media
pwer point saat pembelajaran PAI & BP berlangsung,

Wulida Putri

karena saya harus belajar secara sungguh-sungguh

Maslukha

supaya saya terus bisa memahami materi dan bisa
mengikuti kegiatan pembelajaran yang diajarkan.

(AB 16)

Dan juga media pembelajaran yang digunakan
berupa power point itu sangat membantu bagi saya
dalam memahami materi pembelajaran PAI & BP

Evaluasi pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP Negeri Winongan Desa
Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
3.
Peneliti
Wulida Putri

Bagaimana bentuk penilaian pembelajaran PAI & BP
yang dilakukan oleh Pak Rohmat.?
Bentuk penilaian yang dilakukan oleh Pak Rohmat
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Maslukha

yang saya ketahui beliau menilai sikap melalui

(AB 33)

kerapian dan tata krama, menilai pengetahuan dan
keterampilan dari ulangan harian / PR

Peneliti
Wulida Putri
Maslukha

Apakah Pak Rohmat menerapkan program remidial
bagi peserta didik yang nilainya kurang dari KKM.?
Iya. Bagi peserta didik yang nilainya kurang pasti
akan mendapatkan bimbingan dan remidi
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Lampiran 4

Denah SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
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Halaman Depan SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

Nampak Dalam SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan
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Ruang Kepala SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

Ruang Dewan Guru SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan
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Perpustakaan SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Nampak Luar SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasurua
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Bukti wawancara penulis dengan Kepala SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

Bukti wawancara penulis dengan WAKA Kurikulum
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan
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Bukti wawancara penulis dengan guru mata pelajaran PAI dan BP
SMP Negeri 1 Winongan Desa Mendalan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

Bukti wawancara penulis dengan peserta didik SMP Negeri 1 Winongan
Desa Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
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Lampiran 5
Surat keterangan izin melaksanakan penelitian
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Lampiran 6
Jurnal Penelitian
Peneliti

: Aditya Agusti Divanto

Status

: Mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember

Lokasi Penelitian

: SMP Negeri 1 Winongan

Alamat

: Jl. Raya Mendalan Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan Propinsi Jawa Timur Kode Pos 67182

No

Hari/Tanggal

Jenis Kegiatan
Meminta izin dan menyerahkan surat

1.

2.

Sabtu, 18 Desember
2021

Senin, 20 Desember
2021

penelitian skripsi kepada Kepala SMP
Negeri 1 Winongan
Meminta data obyek penelitian kepada
staff TU SMP Negeri 1 Winongan
Observasi perencanaan strategi
pembelajaran aktif, inovatif dan

3.

Sabtu, 1 Januari
2022

menyenangkan (AIM) mata pelajaran
PAI dan BP kelas IX SMP Negeri 1
Winongan
Kegiatan pengumpulan data melalui

4.

Rabu, 12 Januari
2022

wawancara dengan guru mata pelajaran
PAI dan BP kelas IX
Kegiatan pengumpulan data melalui

4.

Jum’at 14 Januari
2022

wawancara dengan WAKA Kurikulum
SMP Negeri 1 Winongan

Tanda Tangan
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Observasi dan wawancara tentang
pelaksanaan strategi pembelajaran aktif,
5.

Sabtu, 5 Februari
2022

inovatif dan menyenangkan (AIM) mata
pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan
Kegiatan pengumpulan data melalui

6.

Kamis, 10 Februari
2022

wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1
Winongan
Observasi evaluasi strategi pembelajaran

7.

Sabtu, 12 Februari
2022

aktif, inovatif dan menyenangkan (AIM)
mata pelajaran PAI dan BP kelas IX SMP
Negeri 1 Winongan

Jum’at 18 Februari
8.

2022

Mengurus surat keterangan telah
melaksanakan penelitian skripsi kepada
staff TU SMP Negeri 1 Winongan

Pasuruan, 19 Februari 2022
Mengetahui
Kepala SMPN 1 Winongan

Peneliti

Dra. Hj. Endah Sujatiningtyas, M. Pd

Aditya Agusti Divanto

NIP.196509251990032006

NIM T20181083
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Lampiran 7
Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
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Lampiran 8
SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMP Negeri 1 Winongan

Kelas

: IX

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Semester

: Genap

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun,
percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaanya

KI 3

: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4

: Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang diajari
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di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
Kompetensi
Dasar
3.10 Memahami 1.
ketentuan
penyembelihan
hewan kurban
dan
akikah
dalam Islam
2.

3.

4.

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Memahami
ketentuan
pelaksanaan
penyembelihan
kurban dan akikah
Memahami
tata
cara pelaksanaan
penyembelihan
hewan kurban dan
akikah
Memahami
manfaat
penyembelihan
hewan akikah dan
kurban
melalui
data-data
dan
informasi
dari
media cetak atau
elektronik
Memahami

Materi
Pembelajaran

Metode
Pembelajaran

Penyembelihan
hewan kurban
dan
akikah
dalam Islam

1.
2.
3.

Ceramah
Diskusi
Tanya
jawab

Kegiatan
Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan
1. Pembelajaran
dimulai dengan
guru
mengucapkan
salam dan berdoa
bersama,
dilanjutkan
dengan
memeriksa
kehadiran,
kerapian
berpakaian
2. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
yang akan dicapai
dari
materi

Penilaian
Nilai Sikap
Penilaian diri
Nilai Kognitif
Ulangan
Harian
Nilai
Keterampilan
Presentasi

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

2
Pertemua
n
(6 JP)

1. Buku
Paket PAI
dan
BP
kelas IX
K 13
2. LKS PAI
dan
BP
kelas IX
K 13
3. Al-Qur’an
Terjemah

Karakter
1. Religius
2. Tanggung
jawab
3. Disiplin
4. Kerjasama
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kendala
pelaksanaan
penyembelihan
hewan
kurban
berdasarkan datadata dan informasi
dari media cetak
atau elektronik
5. Merumuskan
hikmah
dan
manfaat
pelaksanaan
penyembelihan
hean kurban dan
akikah
dengan
benar

4.10
1. Mendemonstrasika
Memperagakan
n
praktik
tata
cara
pelaksanaan
penyembelihan
kurban dan akikah
hewan kurban 2. Menyajikan
dan akikah
paparan bagan alur

pembelajaran
bidang studi PAI
&
BP
pada
pertemuan hari
ini
3. Guru
memberikan
motivasi belajar
kepada
peserta
didik
dengan
harapan peserta
didik
bersemangat
dalam mengikuti
kegiatan
pembelajaran
Kegiatan Inti
1. Peserta
didik
mengamati
power point dan
bacaan yang ada
di buku paket
dan LKS PAI
dan
BP
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pelaksanaan
penyembelihan
hean kurban dan
akikah
3. Menyajikan
paparan rumusan
pemecahan
masalah
yang
menjadi kendala
pelaksanaan
penyembelihan
hewan kurban
4. Memaparkan
rumusan hikmah
dan
manfaat
pelaksanaan
penyembelihan
hean kurban dan
akikah

2.

3.

mengenai
materi akikah
dan
kurban
menumbuhkan
kepedulian umat
Guru
mengajukan
pertanyaan/pern
yataan kepada
peserta
didik
terkait dengan
akikah
dan
kurban
menumbuhkan
kepedulian umat
Peserta
didik
dibentuk
ke
dalam beberapa
kelompok kecil
dan
mengumpulkan
informasi terkait
akikah
dan
kurban
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4.

5.

menumbuhkan
kepedulian umat
Peserta
didik
diberikan waktu
untuk
berdiskusi
bersama
anggota
kelompoknya
mengenai
akikah
dan
kurban
menumbuhkan
kepedulian umat
Peserta
didik
diberikan
kesempatan
untuk
mempresentasik
an hasil diskusi
mengenai
akikah
dan
kurban
menumbuhkan
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kepedulian umat
Kegiatan Penutup
1. Guru
memberikan
penguatan
dari
pernyataan
peserta
didik
mengenai akikah
dan
kurban
menumbuhkan
kepedulian umat
2. Guru
menyimpulkan isi
materi mengenai
akikah
dan
kurban
menumbuhkan
kepedulian umat
sekaligus
mengingatkan
kepada
peserta
didik
untuk
pelaksanaan
ulangan
harian
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pada pertemuan
kedepan
dan
menutup kegiatan
pembelajaran
dengan membaca
hamdalah
dan
salam
kepada
peserta didik

Mengetahui

Pasuruan, 2 Janurai 2022

Kepala SMP Negeri 1 Winongan

Guru PAI dan BP

Dra. Hj. Endah Sujatiningtyas

H. Rohmat, S. Pd, M. Pd. I

NIP.196509251990032006

NIP. 197606042008011018
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah

: SMP Negeri 1 Winongan

Mata Pelajaran

: PAI dan BP

Materi Pokok

: Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat

Kelas / Semester

: IX / Genap

Alokasi Waktu

: 3 x 40 Menit (3 JP)

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian dan dalil naqli dari
penyembelihan hewan, kurban dan aqiqah dengan benar
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan, tata cara dan manfaat
penyembelihan hewan, kurban dan aqiqah dengan benar
B. Langkah-langkah Pembelajaran
KEGIATAN PENDAHULUAN
Pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan
Orientasi
salam dan berdoa bersama, dilanjutkan dengan
memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
Apersepsi
dicapai dari materi pembelajaran bidang studi PAI &
BP pada pertemuan hari ini
Guru memberikan motivasi belajar kepada peserta
Motivasi
didik dengan harapan peserta didik bersemangat
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
KEGIATAN INTI
Peserta didik mengamati power point dan bacaan
yang ada di buku paket dan LKS PAI dan BP
Mengamati
mengenai materi akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat
Menanya
Guru mengajukan pertanyaan/pernyataan kepada
peserta didik terkait dengan akikah dan kurban
menumbuhkan kepedulian umat
Mengeumpulkan
informasi
Asosiasi

Peserta didik dibentuk ke dalam beberapa kelompok
kecil dan mengumpulkan informasi terkait akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
Peserta didik diberikan waktu untuk berdiskusi
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bersama anggota kelompoknya mengenai akikah dan
kurban menumbuhkan kepedulian umat
Peserta didik diberikan kesempatan untuk
Mengkomunikasikan mempresentasikan hasil diskusi mengenai akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
KEGIATAN PENUTUP
Guru memberikan penguatan dari pernyataan peserta didik mengenai akikah
dan kurban menumbuhkan kepedulian umat
Guru menyimpulkan isi materi mengenai akikah dan kurban menumbuhkan
kepedulian umat sekaligus mengingatkan kepada peserta didik untuk
pelaksanaan ulangan harian pada pertemuan kedepan dan menutup kegiatan
pembelajaran dengan membaca hamdalah dan salam kepada peserta didik

C. Penilaian
1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Keterampilan

: Ulangan harian
: Penilaian diri
: Presentasi
Winongan, 1 Januari 2022

Mengetahui
Kepala SMPN 1 Winongan

Guru Mapel PAI & BP

Dra. Hj. Endah Sujatiningtyas, M.Pd
NIP.196509251990032006

H. Rohmat, S. Pd, M. Pd. I
NIP. 197606042008011018
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DAFTAR NILAI PESERTA DIDIK KELAS IX C
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WINONGAN
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Guru

: H. Rohmat, S. Pd, M. Pd. I

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Materi Pokok

: Akikah dan qurban menumbuhkan kepedulian umat

Kelas

: IX C

Semester

: Genap

Nama Peserta Didik

L/P

Ach. Hasyim Rofi'i
Achmad Jailani
Achmad Zaidani
Afan Abdulloh
Ahmad Yusuf Sirojudin
Ainur Rochman
Akhmad Dwi Fani
Mukharom
Alfi Mirza Salsabila
Anisa Romadhona
Danish Fazilatun Nahizah
Dewi Melinta Putri
Erna Sulistyowati
Isnainiatus Saida
Khusni Mubarrok
Lailatul Rahmawati
M. Robet Alfaris
M. Taufiq Malik
Moh. Ainul Rofiq
Moh. Rafi Ferdiansyah
Moh. Yazid Al Bastomi
Muhammad Faisal
Muhammad Fatkhur Rizqi
Mukhamad Rosadi
Mukhammad Nurfahim
Rusdi

L
L
L
L
L
L

Sikap Tugas Praktek
75
75
70
75
70
80

75
80
70
70
75
75

75
75
75
80
75
70

UH
75
80
80
75
75
80

L

75

70

75

80

P
P
P
P
P
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L

80
80
80
80
80
80
75
80
75
80
75
80
75
75
75
75

75
80
80
75
75
75
70
80
70
75
70
70
70
75
70
70

70
70
75
70
75
75
75
70
75
75
80
80
75
75
75
80

80
75
75
75
80
75
80
80
80
75
75
75
75
80
75
75

L

75

75

80

70

Ket
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Nur Rahma Qurnia Wati
Robbi Ainul Yaqin
Saiful Anwar
Thalita Mega Indriani
Tiejani Robert
Syaifunawas
Wulida Putri Maslukha

P
L
L
P

80
80
75
80

80
70
75
80

75
80
80
75

80
75
75
85

L

80

75

80

80

P

80

80

80

80

Winongan, 18 Februari 2022
Mengetahui
Kepala SMPN 1 Winongan

Guru Mapel PAI & BP

Dra. Hj. Endah Sujatiningtyas

H. Rohmat, S. Pd, M. Pd. I

NIP.196509251990032006

NIP. 197606042008011018
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