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BAB II 

PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR 

PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH MENENGAH  KEJURUAN 

MENGGUNAKAN STRATEGI EVERY ONE IS A TEACHER HERE 

 

A. Peningkatan Keaktifan belajar PAI di Sekolah Menengah Kejuruan 

1. Pengertian dan Macam-Macam Keaktifan Belajar PAI di Sekolah 

Menengah Kejuruan 

Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat atau dinamis. 

Sedang keaktifan berarti kegiatan (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1995: 175). 

Yang dimaksud dengan keaktifan belajar PAI adalah keadaan peserta 

didik yang selalu giat dan sibuk diri baik jasmani maupun rohani dalam 

mengikuti kegiatan belajar PAI yang berlangsung di sekolah. 

Keaktifan belajar PAI terdiri dari keaktifan Psikis dan keaktifan 

fisik. 

a. Keaktifan Psikis 

Keaktifan psikis adalah keadaan jiwa yang sangat aktif pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Keaktifan Psikis meliputi : 

1) Keaktifan indera. 

Di dalam kelas atau keaktifan indera adalah keaktifan 

mendayagunakan alat indera dengan sebaik-baiknya dalam mengikuti 

kegiatan belajar seperti, penglihatan, dan pendengaran. 
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2) Keaktifan akal. 

Keaktifan akal adalah menggunakan akal pada saat proses 

pembelajaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi seperti, 

menimbang-nimbang, menyusun pendapat dan mengambil suatu 

kesimpulan. 

3) Keaktifan Ingatan 

Keaktifan ingatan adalah menggunakan daya ingat saat 

menerima bahan pelajaran yang disampaikan guru dan berusaha 

menyimpannya dalam otak, kemudian mampu mengutarakannya 

kembali. 

4) Keaktifan Emosi 

Keaktifan emosi adalah penggunaan perasaan atau kepekaan 

jiwa pada proses pembelajaran berlangsung. (Sriyono dkk, 1992: 75). 

b. Keaktifan Fisik 

Keaktifan fisik adalah suatu kegiatan yang banyak berhubungan 

dengan jasmani (Dimyati dan Mujiono, 1999: 45). Keaktifan fisik 

meliputi : 

1) Mencatat. 

Mencatat yaitu membuat huruf angka dan sebagainya dengan 

pena pensil atau kapur (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 

1098). 
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Catatan tidak hanya sekedar fakta melainkan juga merupakan 

materi yang dibutuhkan untuk dipahami dan dimanfaatkan sebagai 

informasi bagi perkembangan wawasan otak dalam berfikir. 

2) Membaca 

Membaca  adalah melihat serta memahami isi dari apa yang 

tertulis dengan melisankan atau hanya di hati, mengeja atau 

melafalkan apa yang tertulis” (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 

2003: 72). 

3) Mendengarkan 

Mendengarkan adalah kegiatan mendengar sesuatu dengan 

sungguh-sungguh dengan memasang telinga. (Tim Penyusun Kamus 

Pusat Bahasa, 2003: 222). Untuk itu keaktifan mendengarkan adalah 

suatu kegiatan atau kesibukan mendengarkan sesuatu dengan 

sungguh-sungguh memasang telinga untuk mendengarkan penjelasan 

guru 

4) Bertanya pada Guru. 

Bertanya pada guru adalah reaksi yang melibatkan 

ketangkasan mental, kewaspadaan, perhitungan dan ketekunan untuk 

menangkap fakta dan ide-ide yang disampaikan guru (Sardiman, A.M. 

2000: 41). Jadi Kecepatan jiwa seseorang dalam memberikan respon 

pada suatu pelajaran merupakan faktor penting dalam proses kegiatan 

belajar. 
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5) Latihan atau praktik. 

Latihan atau praktik adalah kegiatan yang dilakukan siswa 

untuk memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi  dari 

apa yang telah dipelajari (Roestiiyah NK, 1991: 125).  

Dari penjelasan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa yang 

dimaksud aktifitas belajar  adalah aktifitas yang bersifat psikis maupun fisik. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktifitas itu harus terkait. Sebagai contoh 

seseorang sedang belajar membaca. Secara fisik kelihatan bahwa orang tadi 

membaca menghadapi suatu buku, tetapi mungkin pikiran sikap mentalnya 

tidak tertuju pada buku yang dibaca. Ini menunjukkan tidak keserasian 

antara aktifitas psikis dengan fisik. Kalau demikian maka belajar itu tidak 

akan optimal.  

Dengan demikian jelas bahwa aktifitas itu dalam arti luas bahwa 

baik yang bersifat psikis maupun fisik. Kaitan antara keduanya akan 

membuahkan aktifitas belajar yang optimal. 

2. Indikator Keaktifan Belajar Pendidikan Agama Islam 

Selanjutnya pembelajaran PAI itu dikatakan aktif, dapat dilihat 

tingkah laku mana yang muncul dalam suatu proses belajar mengajar 

berdasarkan apa yang dirancang oleh guru. 

Indikator tersebut dapat dilihat dari lima segi, yaitu: 

a. Segi peserta didik  

1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapinya. 
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2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar.  

3) Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar sampai mencapai hasil. 

4) Kemandirian belajar.  

b. Segi guru tampak adanya 

1) Usaha mendorong, membina gairah belajar dan berpartisipasi dalam 

proses pengajaran secara aktif. 

2) Peran guru yang tidak mendominasi kegiatan belajar peserta didik.  

3) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar menurut cara 

dan keadaan masing-masing. 

4) Menggunakan berbagai macam metode mengajar dan pendekatan 

multi media. 

c. Segi program tampak hal-hal berikut 

1) Tujuan sesuai dengan minat, kebutuhan serta kemampuan peserta 

didik.  

2) Program cukup jelas bagi peserta didik dan menantang peserta didik 

untuk melakukan kegiatan belajar.  

d. Segi situasi menampakkan hal-hal berikut 

1) Hubungan erat antara guru dan peserta didik, guru dan guru, serta 

dengan unsur pimpinan sekolah. 

2) Peserta didik bergairah belajar.  

e. Segi sarana belajar tampak adanya 
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1) Sumber belajar yang cukup. 

2) Fleksibilitas waktu bagi kegiatan belajar.  

3) Dukungan media pengajaran. 

4) Kegiatan belajar baik di dalam maupun diluar kelas (Tafsir, 2003: 

146). 

Dari beberapa keterangan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa 

keaktifan belajar dalam pembelajaran PAI meliputi : 

a. Peserta didik mendengarkan dengan seksama  penjelasan guru. 

b. Peserta didik aktif mencatat. 

c. Peserta didik aktif bertanya. 

d. Peserta didik aktif terlibat dalam diskusi. 

e. Peserta didik aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar PAI siswa 

Sebagaimana jika bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat 

komplek, maka banyak sekali faktor yang mempengaruhinya sesuai dengan 

kondisi dan dimana aktivitas belajar itu dilaksanakan. Dari sekian banyak 

faktor yang mempengaruhinya, maka secara garis besarnya dapat dibagi 

dalam 2 klasifikasi yaitu faktor intern (faktor yang berasal dari dalam diri si 

pelajar) dan faktor ekstern (faktor yang berasal dari luar diri si pelajar), 

namun untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa pendapat 

diantaranya : 

Sumadi Suryabrata menyebutkan bahwa belajar sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu : 
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a. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar yang terbagi menjadi dua, 

yaitu : 

1) Faktor-faktor non sosial (keadaan udara, suhu, cuaca dan waktu) 

2) Faktor-faktor sosial (manusia yang di sekitar si pelajar) 

b. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. 

Faktor ini digolongkan menjadi : 

1) Faktor-faktor fisiologis (bentuk atau keadaan tubuh) 

2) Faktor psikologis (keadaan atau kondisi psikis) (Suryabrata, 1993: 

43).  

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. 

Namun diantara faktor-faktor rohaniah atau kondisi jiwa siswa yang 

pada umumnya dipandang lebih esensial adalah : 

a) Intelegensi/ Kecerdasan Siswa 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan individu untuk berfikir dan bertindak secara terarah 

serta mengolah serta menguasai lingkungan secara efektif 

(Sarwono, 1991: 71). Tingkat kecerdasan atau intelegensi sangat 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Ini bermakna 

semakin tinggi kemampuan intelegensi seseorang siswa, maka 

semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Begitu pula 

sebaliknya.  

b) Minat 
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Minat merupakan kecenderungan yang agak menetap 

dalam diri subyek untuk merasa tertarik kepada bidang tertentu 

dan senang berkecimpung dalam bidang itu (Winkel, 1993: 30). 

Minat sangat berpengaruh sekali terhadap proses dan hasil 

belajar, minat menyangkut masalah suka dan tidak suka, tertarik 

atau tidak tertarik. Kalau siswa sampai tidak tertarik, maka tidak 

akan ada kemauan dan perhatian, dengan demikian belajar menjadi 

terhambat dan tentu saja hasilnya tidak efektif. 

c) Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan internal manusia 

yang mendorong untuk berbuat sesuatu (Syah,  2002: 137). 

Dalam perkembangan selanjutnya motivasi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal 

dari dalam diri siswa. Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan 

keadaan yang datang dari luar individu, yang juga mendorongnya 

untuk melakukan kegiatan belajar (Syah, 2002: 137). Pujian dan 

hadiah, peran orang tua dan sebagainya merupakan contoh konkrit 

motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar. 

Keterangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal 

maupun yang bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang 
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bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran 

materi-materi pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. 

d) Sikap Siswa 

Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan mereaksi atau merespon dengan cara 

relatif tetap terhadap obyek orang, barang, dan sebagainya baik 

secara positif maupun negatif. Sikap siswa yang positif terhadap 

mata pelajaran dan sikap suka siswa terhadap guru akan 

merupakan awal yang baik bagi keberhasilan belajar siswa begitu 

pula dengan sebaliknya. 

e) Ingatan  

Ingatan secara teoritis akan berfungsi mencamkan atau 

menerima kesan-kesan dari luar, menyimpan kesan, selanjutnya 

memproduksi kesan (Sardiman, 2000: 45). Oleh karena itu 

ingatan-ingatan akan merupakan kecakapan untuk menerima, 

menyimpan dan memproduksi kesan-kesan di dalam belajar. 

Ingatan adalah sebagai kunci keberhasilan belajar sebab dengan 

ingatan apa yang diperoleh seseorang dalam belajar akan tetap 

senantiasa stabil dan utuh. 

f) Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan energi psikis yang tertuju 

kepada suatu obyek. Jika seseorang perhatiannya penuh terhadap 

sesuatu obyek, maka ia akan mengenal obyek secara sempurna 
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(Suryabrata, 1990: 183). Demikian pula dalam proses belajar 

mengejar banyak membutuhkan adanya perhatian. Perhatian tidak 

akan bisa ditinggalkan sebab dengan perhatian akan membuat 

kesan dalam otak yang mendalam. 

4. Usaha untuk meningkatkan keaktifan belajar PAI siswa 

Adapun untuk meningkatkan keaktifan siswa antara lain :  

a. Penampilan guru yang hangat dan menumbuhkan partisipasi positif 

Sikap guru tampil hangat, bersemangat, penuh percaya diri dan 

antusias, serta dimulai  dan pola pandang bahwa peserta didik adalah 

manusia-manusia cerdas berpotensi, merupakan faktor penting yang 

akan meningkatkan  partisipasi aktif peserta didik.  Segala bentuk 

penampilan guru akan membias mewarnai sikap para peserta didiknya.  

Bila tampilan guru sudah tidak bersemangat maka jangan harap akan 

tumbuh sikap aktif  pada diri peserta didik.  Karena itu hendaknya 

seorang guru dapat selalu menunjukkan keseriusannya terhadap 

pelaksanaan proses  belajar  mengajar, serta dapat meyakinkan bahwa 

materi pelajaran serta  kegiatan yang dilakukan merupakan hal yang 

sangat penting bagi peserta didik, sehingga akan tumbuh minat yang 

kuat pada diri para peserta didik yang bersangkutan. 

b. Peserta didik  mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran 

Bila peserta didik telah mengetahui tujuan dari pembelajaran 

yang sedang mereka ikuti, maka mereka akan terdorong untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut secara aktif.  Oleh karena itu pada setiap 
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awal kegiatan guru berkewajiban memberi penjelasan kepada peserta 

didik  tentang apa dan untuk apa  materi pelajaran itu harus mereka 

pelajari serta  apa keuntungan yang akan mereka peroleh.  Selain itu 

hendaknya  guru tidak lupa untuk  mengadakan kesepakatan  bersama  

dengan para peserta didiknya mengenai tata tertib belajar yang berlaku 

agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. 

c. Tersedia fasilitas, sumber belajar, dan lingkungan yang mendukung 

Bila di dalam kegiatan pembelajaran telah tersedia fasilitas dan 

sumber belajar yang “menarik” dan “cukup” untuk mendukung 

kelancaran kegiatan belajar mengajar maka hal itu juga akan  

menumbuhkan semangat belajar peserta  didik. Begitu pula halnya 

dengan faktor situasi dan kondisi lingkungan yang juga penting untuk 

diperhatikan, jangan sampai faktor itu memperlunak semangat dan 

keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. 

d. Adanya prinsip pengakuan penuh atas pribadi setiap peserta didik 

Agar kesadaran akan potensi, eksistensi, dan percaya diri pada 

diri peserta didik dapat terus tumbuh, maka guru berkewajiban menjaga 

situasi interaksi agar dapat berlangsung dengan berlandaskan prinsip 

pengakuan atas pribadi setiap individu. Sehingga kemampuan individu, 

pendapat atau gagasan, maupun keberadaannya perlu diperhatikan dan 

dihargai.  Dan yang penting lagi guru hendaknya  rajin memberikan 

apresiasi atau pujian bagi para peserta didik, antara lain  dengan 

mengumumkan  hasil, mengajak peserta didik yang lain memberikan  
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selamat atau tepuk tangan, memajang hasil karyanya di kelas atau 

bentuk penghargaan lainnya.  

e. Adanya konsistensi dalam penerapan aturan atau perlakuan oleh guru di 

dalam proses belajar mengajar 

Perlu diingat bahwa bila terjadi kesalahan dalam hal perlakuan 

oleh guru di dalam pengelolaan kelas pada waktu yang lalu maka hal itu 

berpengaruh negatif terhadap kegiatan selanjutnya. Penerapan peraturan 

yang tidak konsisten, tidak adil, atau kesalahan perlakuan yang lain akan 

menimbulkan kekecewaan dari para peserta didik, dan hal ini akan 

berpengaruh terhadap tingkat keaktifan belajar peserta didik.  Karena itu 

di dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan ketentuannya, 

memberi nilai sesuai kriteria, dan memberi pujian tidak pilih kasih. 

f.    Adanya pemberian  “penguatan”  dalam proses belajar-mengajar 

Penguatan adalah pemberian respon dalam proses interaksi 

belajar mengajar baik berupa pujian maupun sanksi. Pemberian 

penguatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keaktifan belajar 

dan mencegah berulangnya kesalahan dari peserta didik.  Penguatan 

yang sifatnya positif dapat dilakukan dengan kata-kata; bagus! baik!, 

betul!, hebat! Dan sebagainya, atau dapat juga dengan gerak; acungan 

jempol, tepuk tangan, menepuk-nepuk bahu, menjabat tangan dan lain-

lain.  Ada pula dengan  cara memberi hadiah  seperti hadiah buku, benda 

kenangan atau diberi hadiah khusus berupa; boleh pulang duluan atau 

pemberian perlakuan menyenangkan lainnya.   
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g. Jenis metode pembelajaran menarik atau menyenangkan dan menantang 

Agar peserta didik dapat tetap aktif dalam mengikuti kegiatan 

atau melaksanakan tugas pembelajaran perlu  dipilih jenis kegiatan atau 

tugas yang sifatnya menarik atau menyenangkan bagi peserta didik di 

samping juga bersifat menantang. Pelaksanaan kegiatan hendaknya 

bervariasi, tidak selalu harus di dalam kelas, diberikan tugas yang 

dikerjakan di luar kelas seperti di perpustakaan, dan lain-lain.  

Penerapan model “belajar sambil bekerja” (learning by doing) sangat 

dianjurkan, di jenjang sekolah dasar antara lain dilakukan belajar sambil 

bernyanyi atau belajar sambil bermain. Untuk lebih mengaktifkan 

peserta didik secara merata dapat diterapkan pemberian tugas 

pembelajaran secara individu atau kelompok belajar (group learning) 

yang didukung adanya fasilitas/sumber belajar yang cukup. Sekiranya 

tersedia dianjurkan penggunaan media pembelajaran sehingga 

pelaksanaan pembelajaran dapat lebih efektif. 

h. Penilaian hasil belajar dilakukan serius, obyektif, teliti dan terbuka 

Penilaian hasil belajar yang tidak serius akan sangat 

mengecewakan peserta didik, dan hal itu akan memperlemah semangat 

belajar.  Karena itu, agar kegiatan penilaian ini dapat  membangun 

semangat belajar para peserta didik maka hendaknya dilakukan serius, 

sesuai dengan ketentuannya, jangan sampai terjadi manipulasi, sehingga 

hasilnya dapat obyektif.  Hasil penilaiannya diumumkan secara terbuka 

atau yang lebih baik dibuatkan daftar kemajuan hasil belajar yang 
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ditempel di kelas.  Dari daftar kemajuan belajar tersebut setiap peserta  

didik dapat melihat hasil mereka masing-masing tahap per tahap (www. 

puskur.net / naskah akademik. Com yang di akses pada tanggal 4 Juli 

2010 ). 

B. Peningkatan Hasil Belajar PAI di sekolah Menengah Kejuruan 

1. Pengertian Peningkatan Hasil belajar pendidikan Agama Islam di sekolah 

Menengah Kejuruan 

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai dan dapat dinyatakan 

dalam angka-angka maupun dengan kata-kata. 

Hasil belajar adalah hasil yang telah di capai sebagai akibat dari 

adanya kegiatan peserta didik kaitannya dengan belajarnya (Azwar, 1992: 

13).  

Hasil belajar juga berarti hasil yang telah dicapai oleh murid sebagai 

hasil belajarnya, baik berupa angka, huruf, atau tindakan yang 

mencerminkan hasil belajar yang telah dicapai masing-masing anak dalam 

periode tertentu (Buchori, 1985: 178).  

Selanjutnya peneliti akan memberikan beberapa definisi Pendidikan 

Agama Islam yang diberikan oleh beberapa tokoh diantaranya: 

a. Menurut Zakiah Daradjat,  Pendidikan Agama Islam adalah “pendidikan 

dengan melalui ajaran Islam yaitu berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia 

dapat memenuhi, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam yang telah diyakini secara menyeluruh serta menjadikan ajaran 
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Islam sebagai suatu pandangan hidupnya (way of life) dan keselamatan 

dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak” (Daradjat, 

1996: 86). 

b. Menurut Utsman Said yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati 

dalam buku “Ilmu Pendidikan” menjelaskan bahwa pendidikan agama 

Islam ialah segala usaha untuk membentuk, membimbing dan menuntun 

rohani jasmani seseorang menurut ajaran Islam (Ahmadi dan Uhbiyati, 

1991: 110). 

c. Menurut Muhammad Daud Ali, yang dimaksud dengan pendidikan 

agama Islam adalah Proses penyampaian informasi dalam rangka 

pembentukan insan yang beriman dan bertaqwa (Ali, 1998: 181). 

 Dari beberapa pendapat tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses mengembangkan seluruh 

potensi baik lahir maupun batin menuju pribadi yang utama (insan kamil) 

yaitu sebagai manifestasi “khalifah dan abdi“ dengan mengacu pada dua 

sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sehingga nanti 

peserta didik bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada diri 

sendiri, lingkungan (masyarakat) dan tanggung jawab tertinggi yaitu kepada 

Allah SWT. 

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual 

dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari 
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pendidikan Agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, 

pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. 

Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada 

optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan (Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun 2006,  2006). 

Jadi hasil pembelajaran PAI adalah kemampuan–kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar dam 

pembelajaran PAI yang diperoleh melalui usaha dalam menyelesaikan 

tugas-tugas belajar. Adapun perubahan tersebut meliputi: sikap, 

pengetahuan, kebiasaan, perbuatan, minat, perasaan dan lain-lain. Ke semua 

perubahan tersebut secara terperinci dan jelas terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, 

dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, 

dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun 2006,  2006). 

2. Kriteria pengukuran hasil belajar pendidikan agama Islam di sekolah 

Menengah Umum 

Untuk memperoleh hasil belajar yang diharapkan termasuk 

didalamnya hasil belajar PAI maka ada kriteria untuk menentukan tingkat 
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keberhasilan atau hasil belajar PAI. Menurut Nana Sudjana, ada dua kriteria 

yang dijadikan sebagai tolok ukut keberhasilan hasil belajar yaitu : 

a. Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya 

b. Kriteria ditinjau dari sudut hasil yang dicapainya (Sudjana, 1991: 49). 

Dengan kriteria tersebut artinya bukan berarti mengejar hasil yang 

setinggi-tingginya sampai mengabaikan prosesnya, tetapi keduanya harus 

dicapai bersama-sama secara seimbang, sebab suatu hasil itu sendiri 

ditentukan oleh proses sebelumnya. 

Hasil belajar ini biasanya berupa nilai yang diperoleh peserta didik 

melalui tes yang kemudian dimasukkan ke dalam buku raport. Dalam 

pengisian raport ini tidaklah dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu 

mengadakan pengukuran hasil belajar peserta didik.  

Oleh karena itu di dalam memberikan nilai sebagai tolak ukur 

keberhasilan peserta didik, hendaknya menyangkut tiga aspek yaitu aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Sehingga hasilnya merupakan 

perwujudan hasil yang sebenarnya. Karena hasil yang sebenarnya adalah 

mengandung kompleksitas yang menyangkut berbagai macam pola tingkah 

laku sebagai hasil dari belajar. 

Pengukuran diartikan sebagai pekerjaan membandingkan sesuatu 

hasil belajar peserta didik dengan ukuran yang sudah ditentukan (Shaleh, 

2000 : 75). 

Penilaian adalah suatu proses pemberian atau penentuan nilai 

terhadap sesuatu dengan kriteria tertentu atau mengambil suatu keputusan 
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terhadap sesuatu dengan ukuran atau norma tertentu, apakah baik atau buruk 

(Usman dan Setiawati, 1993 : 136). 

Dengan demikian pengukuran lebih menekankan kepada proses 

penentuan kuantitas sesuatu melalui pembandingan dengan satuan ukuran 

tertentu. Adapun penilaian menekankan kepada proses pembuatan 

keputusan terhadap sesuatu ukuran baik atau buruk yang bersifat kualitatif. 

Adapun evaluasi mencakup dua kegiatan yaitu pengukuran dan penilaian 

(Arikunto, 2002: 3).  

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai sesuatu, untuk menentukan 

nilai dilakukan pengukuran. Wujud dari pengukuran yaitu pengujian dalam 

dunia pendidikan disebut tes (Sudijono, 1996 : 5). 

Tes digunakan oleh guru untuk mengukur dan mengetahui tingkat 

pengetahuan peserta didik yang telah dicapai sehubungan dengan belajar. 

Allah memberikan contoh tes (cobaan) terhadap manusia untuk mengetahui 

kadar keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah. 

Sasaran pengukuran hasil belajar peserta didik dengan tes tersebut 

adalah ketahanan mental beriman dan bertakwa kepada Allah jika mereka 

tahan terhadap uji coba (tes) dari Allah, maka akan mendapatkan 

kegembiraan dengan segala bentuk, terutama kegembiraan yang bersifat 

mental – rohaniah. Demikian, pekerjaan evaluasi Allah pada hakikatnya 

bersifat mendidik terhadap fungsinya selaku hamba-Nya, yaitu 

menghambakan diri hanya kepada-Nya. 
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3. Usaha Untuk Meningkatkan Hasil belajar PAI 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa ada beberapa cara yang bisa 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Menyediakan pengalaman langsung tentang obyek-obyek nyata bagi 

anak. 

Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh 

anak dengan menggunakan semua inderanya, yaitu melihat, menyentuh, 

mendengar, meraba dan merasa. Melalui pengalaman seperti anak-anak 

membangun pengetahuannya dengan cara memperlakukan atau 

memanipulasi objek, mengamati peristiwa-peristiwa atau kejadian, 

berinteraksi dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Melalui 

pengalaman langsung anak mengembangkan ketrampilan mengamati, 

membandingkan, menghitung, bermain peran, mengemukakan perasaan 

dan gagasannya. Misalnya pada pelajaran IPA siswa dapat mengenal dan 

menyebutkan bagian anggota tubuh, pada pelajaran matematika siswa 

dapat menghitung banyaknya benda yang dilihat, pada pelajaran IPS 

siswa dapat bermain bersama teman-temannya dengan saling 

menyayangi satu sama lain. 

b. Menciptakan kegiatan sehingga anak menggunakan semua pemikirannya 

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pembelajaran 

terpadu menentang anak untuk menggunakan semua pemikiran dan 

pemahamannya. Dengan demikian dalam pembelajaran terpadu aktivitas 

mental anak terlibat. 
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c. Mengembangkan kegiatan sesuai dengan minat-minat anak 

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pembelajaran 

terpadu harus relevan dengan minat anak, karena minat anak merupakan 

sumber ide yang potensial untuk menentukan tema. Jika minat anak 

dipertimbangkan dalam memilih tema maka anak akan menunjukkan 

pemahaman yang lebih baik 

d. Membantu anak mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan baru 

yang didasarkan pada hal-hal yang telah mereka ketahui dan telah dapat 

mereka lakukan sebelumnya. 

Tema yang dipilih untuk pembelajaran terpadu harus 

mempertimbangkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki 

anak, sehingga memudahkan mereka untuk mempelajari hal-hal baru, 

dengan demikian pemilihan tema harus dimulai dari tema yang sudah 

dikenal anak. 

e. Menyediakan kegiatan dan kebiasaan yang ditujukan untuk 

mengembangkan semua aspek pengembangan kognitif, sosial, emosional, 

fisik afeksi dan estetis dan agama. 

Tema sebagai fokus dalam pembelajaran terpadu memungkinkan 

untuk mengembangkan semua aspek perkembangan melalui kegiatan-

kegiatan belajar yang relevan. 

f.  Mengakomodasikan kebutuhan anak-anak untuk melakukan aktifitas fisik, 

interaksi sosial, kemandirian dan mengembangkan harga diri yang 

positif. 



33 
 

Setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda yang berkaitan 

dengan aspek fisik, sosial, afeksi, emosi dan intelektual. Melalui 

pembelajaran terpadu kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat mungkin 

untuk dipenuhi karena pembelajaran terpadu menyediakan kegiatan 

belajar yang bervariasi. 

g. Memberikan kesempatan menggunakan bermain sebagai wahana belajar 

Bermain merupakan wahana yang baik untuk mengembangkan 

semua aspek perkembangan anak. Melalui bermain anak melakukan 

proses belajar yang menyenangkan, suka rela dan spontan. Melalui 

bermain, anak-anak juga membentuk konsep-konsep yang lebih abstrak. 

h. Menemukan cara-cara untuk melibatkan anggota keluarga anak 

Dalam pembelajaran PAI, guru bisa memanfaatkan pihak 

keluarga atau orang tua sebagai nara sumber. Misalnya dalam membahas 

tema “perilaku terpuji”, guru dapat mengundang orang tua anak 

berprofesi aparat desa untuk menceritakan pengalaman yang 

berhubungan tingkah laku dalam bermasyarakat. Hal ini akan lebih 

menarik bagi anak dari pada guru sendiri yang menceritakannya 

(Masitoh, dkk, 2004:124-125). 

C. Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Kejuruan 

1. Pengertian Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Kejuruan 

Menurut Ibnu Hadjar yang dikutip oleh Muntholi’ah, PAI adalah 

sebutan yang diberikan pada salah satu subyek pelajaran yang harus 
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dipelajari oleh peserta didik muslim dalam menyelesaikan pendidikannya 

dalam tingkatan tertentu (Muntholi’ah, 2002: 12). 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari 

sumber utamanya al-Qur’an dan Hadits. Melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengamalan. Dibarengi tuntunan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar kerukunan umat 

beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 4). 

Pendidikan agama Islam dalam pelaksanaannya lebih menekankan 

pada hal-hal yang konkrit dan operasional seperti memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran- ajaran agama (ibadah) dalam kehidupan sehari-

hari bagi anak didik. Bila dikaitkan dengan kurikulum pada lembaga 

pendidikan Islam formal maka yang disebut dengan pendidikan agama 

Islam hanya terbatas pada bidang-bidang studi agama. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah sebuah mata pelajaran 

atau bidang studi yang mengendapkan transfer nilai-nilai religius dan etis 

Islam, seperti Al-Qur’an Hadits, Fiqh, Tafsir dan lainnya. 

Al-Syaibani mengemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam 

adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya (al-Syaibani, 1979: 

399). Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran 
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sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi 

asasi dalam masyarakat. 

Muhammad Arifin mengartikan Pendidikan Agama Islam adalah 

terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia 

bukan hanya proses yang sedang berlangsung tetapi juga proses ke arah 

sasaran yaitu Citra Tuhan (Arifin. 1996: 14). 

Pendidikan Agama Islam di SMK diberikan dengan mengikuti 

tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk 

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak 

mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, 

berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, 

baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong 

dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan  

yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: 

1. Lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain 

penguasaan materi; 

2. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan 

yang tersedia; 

3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan 

untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan (Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2006, 2006: 71). 
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Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik 

dalam belajar agama Islam. PAI sebagai salah satu mata pelajaran yang 

bermuatan ajaran Islam dan tatanan nilai kehidupan islami, maka 

pembelajaran PAI perlu diupayakan melalui perencanaan yang baik agar 

dapat mempengaruhi pilihan, putusan dan pengembangan kehidupan 

peserta didik. 

2. Tujuan Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Kejuruan 

Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pendidikan dan 

sari pati dari seluruh renungan pedagogik. Dengan demikian tujuan 

pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan jalannya pendidikan 

sehingga perlu dirumuskan sebaik-baiknya sebelum semua kegiatan 

pendidikan dilaksanakan. 

Secara praktis, Muhammad Athiyah al-Abrasy menyimpulkan 

bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam terdiri atas 5 sasaran, yaitu : 

a. Membentuk akhlaq mulia 

b. Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat  

c. Persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya  

d. Menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik 

e. Mempersiapkan tenaga profesional yang terampil (al-Abrasyi, 1993: 

hlm 1-4). 

Achmadi mengklasifikasikan tujuan Pendidikan Islam dalam tiga 

tujuan, yang dikemukakan tahapan-tahapannya sebagai berikut.  
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a. Tujuan Tertinggi / Terakhir  

Tujuan ini bersifat mutlak tidak mengalami perubahan karena 

sesuai dengan konsep illahi yang mengandung kebenaran mutlak dan 

universal, tujuan tertinggi dan terakhir ini pada dasarnya sesuai dengan 

tujuan hidup manusia yang bertaqwa. Kedua : mengantarkan subjek 

didik menjadi kholifatullah fil ard (wakil tuhan di bumi) yang mampu 

memakmurkannya (membudayakan alam sekiatrnya) Ketiga : 

memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai di 

akhirat.  

b. Tujuan Umum 

Pencapaian tujuan ini adalah realisasi diri (self realization), 

tercapainya self realization sebagai pribadi muslim yang utuh ditandai 

dengan semakin tampaknya aktualisasi diri dalam konteks upaya 

pendekatannya pada Tuhan (taqarrub Ilallah). 

c. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus ini bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk 

diadakan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap berpijak 

pada kerangka tujuan tertinggi dan umum. Pengkhususan ini didasarkan 

pada : 

1. Kultur dan cita-cita suatu bangsa di mana pendidikan itu 

diselenggarakan  

2. Minat, bakat dan kesanggupan subjek didik dan 
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3. Tuntutan situasi kondisi pada kurun waktu tertentu (Achmadi, 2005 : 

36-37). 

Untuk mencapai tujuan umum tersebut tidak akan dapat tercapai 

sekaligus akan tetapi membutuhkan proses atau waktu yang panjang 

dengan tahap-tahap tertentu, sedang setiap tahap yang dilalui juga 

mempunyai tujuan tertentu yang disebut dengan tujuan khusus. 

Pendidikan Agama Islam di SMK bertujuan untuk: 

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya 

kepada Allah SWT; 

b. Mewujudkan manusia Indonesia berakhlak mulia yaitu manusia yang 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), serta 

menjaga harmoni secara personal dan sosial (Peraturan Pemerintah No 

23 Tahun 2006, 2006: 67). 

3. Materi PAI 

Materi menurut bahasa adalah benda, zat atau suatu yang menjadi 

bahan (berpikir, berunding, menyaring dan sebagainya) (Poerwardarminta, 

1976: 71). 

Materi adalah isi pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan pembelajaran bersamaan dengan prosedur didaktis yang 

digunakan oleh guru (Suprayekti, 2003:17). 
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Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di SMK meliputi beberapa 

materi sebagai berikut. 

1) Al Qur’an dan Hadits 

2) Aqidah 

3) Akhlak 

4) Fiqih 

5) Tarikh dan Peradaban Islam. 

Dari ketiganya lahirlah ilmu tauhid, fiqih dan ilmu akhlak. Ketiga 

ilmu pokok agama ini dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam 

yaitu Al-Qur'an dan hadits serta ditambah sejarah Islam yaitu tarikh. 

Sehingga secara berurutan: Ilmu tauhid, Fiqih, Al-Qur'an Hadits dan 

Akhlak dan Tarikh. (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2006, 2006: 72) 

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, 

dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, 

dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Suprayekti, 2003:68). 

D. Strategi Everyone is A Teacher Here 

1. Pengertian Strategi Everyone is A Teacher Here 

Dalam pembelajaran, seorang guru tidak cukup hanya 

menyampaikan pengetahuan saja. Akan tetapi juga harus mampu 

menciptakan suasana kelas yang penuh perhatian, sehingga proses belajar 

mengajar akan lebih efektif dan tercapai tujuan yang optimal. Oleh karena 
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itu guru harus mampu menentukan strategi yang terbaik yang akan 

digunakan (Ramayulis, 2005: 2). 

Ada beberapa strategi pembelajaran aktif dalam kegiatan 

pembelajaran diantaranya adalah everyone is a teacher here (setiap siswa 

dapat menjadi guru bagi siswa yang lain).  

Everyone is a teacher here ini sangat tepat untuk mendapatkan 

partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini juga 

memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai 

guru bagi peserta didik lainnya. Prosedurnya: 

a. Bagikan secarik kertas /kartu indeks kepada seluruh peserta didik. 

Mintalah peserta didik untuk menuliskan satu pertanyaan tentang 

materi pelajaran yang sedang dipelajari di kelas (misalnya tugas 

membaca) atau sebuah topik khusus yang akan didiskusikan di dalam 

kelas. 

b. Kumpulkan kertas, acak kertas tersebut, kemudian bagikan kepada 

setiap peserta didik. Mintalah kepada setiap peserta didik, mintalah 

mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan-pertanyaan dalam 

kertas tersebut dan memikirkan jawabannya. 

c. Mintalah peserta didik untuk membacakan sukarela pertanyaan 

tersebut dan jawabannya 

d. Setelah jawaban diberikan, mintalah peserta didik lainnya untuk 

menambahkannya 

e. Lanjutkan dengan sukarela berikutnya. 
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Variasi  

a. Kumpulkan kertas tersebut. Siapkan panelis yang akan menjawab 

pertanyaan tersebut, bacakan setiap kertas dan diskusikan. Kemudian, 

gantikan panelis secara bergantian. 

b. Mintalah peserta didik untuk menuliskan dalam kertas tersebut 

pendapat dan hasil pengamatan mereka tentang materi yang diberikan 

(Zaini, dkk, 2008: 74). 

2. Prinsip-prinsip Strategi Everyone is A Teacher Here 

Secara umum prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 

everyone is a teacher here yang diturunkan dari prinsip belajar adalah: 

a. Hal apa pun yang dipelajari oleh murid, maka ia harus mempelajarinya 

sendiri tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar 

tersebut untuknya. 

b. Setiap murid belajar menurut tempo (kecepatan sendiri dan setiap 

kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar). 

c. Seorang murid belajar lebih banyak bilamana setiap langkah 

memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. 

d. Apabila murid diberikan tanggungjawab untuk mempelajari sendiri, 

maka ia lebih termotivasi untuk belajar, ia akan belajar dan mengingat 

secara lebih baik (Sumantri dan Permana, 2001: 101-102). 

Kemudian prinsip belajar peserta didik aktif yang dikemukakan 

oleh Subandijah terdiri dari: 

a. Prinsip Stimulus Belajar 
b. Perhatian dan Motivasi 
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c. Respon Yang Dipelajari 
d. Pergulatan (Reinforcement) 
e. Pemakaian kembali 
f. Prinsip latar belakang 
g. Prinsip keterpaduan 
h. Prinsip pemecahan masalah 
i. Prinsip penemuan 
j. Prinsip belajar sambil bekerja 
k. Prinsip belajar sambil bermain 
l. Prinsip hubungan sosial 
m. Prinsip perbedaan individu (Subandijah, 1993: 123-128). 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya untuk 

mengaktifkan peserta didik, guru harus bersikap demokratis, memahami 

dan menghargai karakter peserta didiknya, guru harus memahami 

perbedaan-perbedaan antara mereka, baik dalam hal minat, bakat, 

kecerdasan, sikap, maupun kebiasaan. Sehingga dapat menyesuaikan 

dalam memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. 

3. Sikap dan Peran Guru dalam Strategi Everyone is A Teacher Here 

Sesuai dengan pengertian mengajar yaitu menciptakan suasana 

yang mengembangkan inisiatif dan tanggungjawab belajar peserta didik. 

Maka sikap guru hendaknya: 

a. Suka mau mendengarkan pendapat peserta didik. 

b. Membiasakan peserta didik untuk mendengarkan bila guru atau peserta 

didik lain berbicara. 

c. Menghargai perbedaan pendapat. 

d. “Mentolelir” salah dan mendorong untuk memperbaiki. 

e. Menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. 

f. Memberi umpan balik terhadap hasil kerja guru. 
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g. Tidak terlalu cepat membantu peserta didik. 

h. Tidak kikir untuk memuji atau menghargai. 

i. Tidak mentertawakan pendapat atau hasil karya peserta didik sekalipun 

kurang berkualitas. 

j. Mendorong peserta didik untuk tidak takut salah dan berani 

menanggung resiko. (Sukardi, 2001: 12). 

Dalam pengajaran yang dimiliki dalam Active learning, maka 

posisi dan peran guru harus menempatkan diri sebagai: 

b. Pemimpin belajar, artinya merencanakan, mengorganisasi, 

melaksanakan dan mengontrol kegiatan belajar peserta didik  

c. Fasilitator belajar artinya memberikan kemudahan-kemudahan peserta 

didik dalam melakukan kegiatan belajarnya misal, menyediakan sumber 

dan alat belajar, menyediakan waktu belajar yang cukup, memberi 

bantuan, menunjukkan jalan keluar pemecahan masalah, menengahi 

perdebatan pendapat dan sebagainya. 

d. Moderator belajar artinya sebagai pengatur arus belajar peserta didik, 

guru menampung persoalan yang diajukan oleh peserta didik dan 

mengembalikan lagi persoalan tersebut kepada di lain, untuk dijawab 

dan dipecahkan. Jawaban tersebut dikembalikan kepada penanya atau 

kepada kelas untuk dinilai benar salahnya. 

e. Motivator belajar sebagai pendorong agar peserta didik mau melakukan 

kegiatan belajar  
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f. Evaluator artinya sebagai penilai yang obyektif dan komprehensif, guru 

berkewajiban memantau, mengawasi, proses belajar peserta didik dan 

hasil belajar yang dicapainya (Sudjana, 1996: 32-35). 

E. Penerapan Strategi Everyone is A Teacher Here dalam pembelajaran PAI 

Proses belajar mengajar menempuh dua tahapan, yaitu tahap 

perencanaan dan tahap pelaksanaan termasuk penilaian. Pelaksanaan terwujud 

dalam satuan pelajaran yang berisi rumusan tujuan pengajaran (Tujuan 

instruksional), bahan pengajaran, kegiatan belajar peserta didik, metode dan 

alat bantu mengajar dan penilaian. Sedangkan tahap pelaksanaan proses 

belajar mengajar adalah pelaksanaan satuan pengajaran pada saat praktek 

pengajaran, yakni interaksi peserta didik pada saat pengajaran itu berlangsung 

(Sriyono, dkk, 1992: 13). 

Every one is a teacher here  harus tercermin dalam dua hal tersebut 

baik dalam perencanaan pengajaran (Lesson Plan) ataupun dalam praktek 

pengajaran. 

Seperti diketahui bahwa every one is a teacher here  dapat dipandang 

sebagai strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan aktifitas belajar 

peserta didik, agar didapat hasil belajar yang optimal pula. Oleh sebab itu 

pembelajaran aktif harus nampak dalam setiap kegiatan belajar mengajar 

bahkan sebelum  kegiatan itu berlangsung. 

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan every one is a teacher here: 

1. Tahap perencanaan 
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Secara sistematik perencanaan pengajaran dapat dibuat dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut ini: 

b. Merumuskan tujuan pengajaran 

Menentukan tujuan yang akan dicapai peserta didik. SK dan 

KD. Tugas guru adalah guru harus memberi peluang bahwa 

pencapaian tujuan tersebut menuntut kegiatan peserta didik secara 

optimal (Sukardi dkk, 2003: 19). 

c. Penilaian 

Dalam proses pengajaran berfungsi sebagai cara mengukur 

tercapai tidaknya tujuan pengajaran dan berapa persen tingkat 

pencapaian itu. Dalam pembuatan (perencanaan) lesson plan 

perencanaan penilaian dilakukan pada langkah kedua setelah rumusan 

tujuan pengajaran. Dalam pelaksanaan pengajaran, penilaian 

dilakukan pada langkah terakhir. 

d. Entering Behavior 

Adalah kemampuan yang dimiliki sebelum mempelajari 

kemampuan baru. Dengan mengetahui kemampuan awal, guru dapat 

menetapkan dari mana harus memulai pelajaran. 

e. Prosedur Pengajaran 

Prosedur pengajaran dalam Every one is a teacher here  

ditentukan pada kegiatan peserta didik, bukan pada kegiatan guru. Hal 

ini merupakan penerapan konsep Every one is a teacher here  itu 

sendiri yaitu mengoptimalkan aktifitas murid. 
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Untuk membuat rencana prosedur mengajar dalam Lesson plan 

Every one is a teacher here  yang nantinya akan terwujud tertulisnya 

rencana proses pembelajaran. Langkah pertama adalah: 

a. Memilih bahan pengajaran yang di dalamnya konsep yang harus 

diterapkan adalah bahwa tugas guru bukan mengajarkan pengetahuan, 

tugas guru bukanlah mengajarkan isi buku, tetapi tugas guru adalah 

mencapai tujuan pengajaran. Jadi guru agama Islam misalnya tidaklah 

penting baginya buku apa yang harus digunakan, madzhab mana yang 

harus ia pilihkan, yang penting baginya apakah bahan itu berguna dalam 

mencapai tujuan. 

b. Menentukan kegiatan peserta didik, yaitu mengenai apa yang harus 

dilakukan peserta didik, berkenaan dengan jenis kegiatan, misalnya: 

mendengarkan, melihat, bertanya, mengerjakan, berdiskusi 

memecahkan masalah, mendemonstrasikan, mencoba sesuatu yang dan 

lain-lain. Kemudian berkenaan dengan bagaimana cara peserta didik 

melakukan kegiatan belajar peserta didik melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Cara klasikal atau kelompok (regu) atau cara perseorangan 

(Darajat, 2003: 150). 

c. Menentukan alat dan sumber belajar yang digunakan untuk dapat 

mempelajari jalannya kegiatan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Alat-alat belajar erat hubungannya dengan bahan 

pelajaran dan dengan metode mengajar. 
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Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kegiatan belajar juga 

dipengaruhi oleh metode yang dipengaruhi oleh guru. Bila guru 

menggunakan metode ceramah, maka murid tentu mendengarkan, sifatnya 

klasikal. Bila metode diskusi maka peserta didik akan belajar dengan cara 

berdiskusi, disini cara kelompok akan dipilih bila metode pemberian tugas 

yang digunakan maka kegiatan belajar mengajar  akan berwujud kerja, 

sendiri-sendiri atau kelompok. 

Kegiatan belajar juga ditentukan oleh sifat bahan pelajaran. Bila 

bahan berupa informasi, maka metode mengajar adalah pada umumnya 

ceramah, peserta didik mendengarkan. Bila berupa konsep dan prinsip 

maka selain ceramah juga pemecahan masalah. Bila pelajarannya 

membaca, dan peserta didik melakukan kegiatan latihan membaca 

(Darajat, 2003: 151). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Seperti kita ketahui bahwa every one is a teacher here  dapat 

dipandang sebagai strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan 

aktifitas belajar peserta didik, agar didapat hasil belajar yang optimal pula. 

Oleh sebab itu pembelajaran aktif harus nampak dalam setiap kegiatan 

belajar mengajar bahkan sebelum  kegiatan itu berlangsung. 

Chabib Thoha berpendapat penerapan pembelajaran aktif dalam 

PBM khususnya bidang studi PAI di sekolah yang menggunakan 

pendekatan proses. PBM  dibagi menjadi empat tahap. 

a. Pra Instruksional 
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1) Melakukan pre-tes jika perlu dengan power tes. 

2) Melakukan diagnosis kesulitan belajar peserta didik. 

3) Melakukan analisis tugas dan jenjang belajar. 

4) Merumuskan tujuan instruksional. 

5) Menyusun strategi belajar mengajar. 

b. Instruksional 

1) Melakukan pengelolaan kelas (hasil diagnosis). 

2) Memimpin PBM. 

3) Melakukan Strategi Belajar Mengajar. 

4) Melibatkan peserta didik secara maksimal dalam PBM. 

c. Evaluasi 

1) Melaksanakan evaluasi proses. 

2) Melakukan evaluasi formatif. 

3) Melatih peserta didik melakukan self-evaluation. 

4) Melakukan evaluasi dengan sistem kontrak. 

d. Follow up hasil belajar 

1) Membimbing peserta didik merencanakan follow up. 

2) Membantu peserta didik dalam melaksanakannya. 

3) Memantau perkembangan hasil follow up. 

Tahapan-tahapan tersebut memberikan gambaran penerapan every one 

is a teacher here  secara umum, dimana jika dikelompokkan ada tiga tahapan 

yaitu persiapan (merumuskan tujuan, membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik, melakukan kegiatan apersepsi, membuat rencana pembelajaran dll), 
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pelaksanaan (meliputi kegiatan inti, pemberian informasi oleh guru, partisipasi 

peserta didik dalam belajar, bantuan pemantauan aktifitas belajar, kesimpulan 

dan generalisasi). 

Untuk mengetahui secara detail tentang pengertian dan langkah dan 

penerapan strategi every one is a teacher here pada pembelajaran PAI, 

meliputi: 

1. Pendahuluan/Apersepsi; diawali dengan doa dan salam sapa oleh guru, 

kemudian guru sedikit mengulas tentang materi yang telah lalu/yang telah 

disampaikan sebelumnya, dengan tujuan membuat materi yang akan 

dibahas pada pertemuan kali ini menjadi lebih menarik, dalam materi 

pokok membiasakan perilaku terpuji. 

2. Setelah itu lembaran kertas kosong yang telah dipersiapkan, kemudian 

dibagikan kepada sejumlah peserta didik.  

3. Setelah semua dipastikan memegang kertas tersebut, guru memerintahkan 

kepada peserta didik untuk membuat satu pertanyaan yang dimiliki oleh 

peserta didik mengenai/yang berkaitan dengan materi tadi. 

4. Kemudian guru meminta lembaran-lembaran kertas yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan itu kemudian di acak. 

5. Guru membagikan kertas pertanyaan tersebut kepada peserta didik dan 

memastikan bukan miliknya, yang kemudian setelah masing-masing 

menerima pertanyaan, peserta didik diminta membaca dalam hati, 

memahami, mencermati dan memikirkan jawaban dari pertanyaan yang 

telah diperoleh. 
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6. Setelah kegiatan terlaksana, guru meminta kepada peserta didik untuk 

membacakan pertanyaan yang mereka dapatkan, yang dianggap sulit atau 

menarik untuk dibahas dan memintanya memberikan jawaban/pendapat. 

7. Setelah ada peserta didik yang memberi jawaban, perintahkan peserta 

didik lain untuk menambahi atau menanggapi lagi 

Guru memberikan kesimpulan/klarifikasi mengenai perihal tentang 

materi pokok membiasakan perilaku terpuji. 

F. Rumusan Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan data yang terkumpul, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan hipotesis tindakan yaitu ada peningkatan keaktifan belajar dan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI materi pokok perilaku terpuji di 

Kelas XI RPL 1 SMK Negeri 4 Kendal setelah menggunakan metode active 

learning dengan strategi everyone is a teacher here. 

 


