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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan- mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl (16): 125)
(Abdul Aziz Fahd, 1990: 421)
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Dari Utsman bin 'Affan Radhiyallahu Ta’ala ‘anhu berkata: bersabda Rasulullah Shalallahu
‘alaihi wassalam: “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari AlQur’an dan
mengajarkannya”.
(HR. Bukhari: 1817)
(Az-Zabidy, 2001: 778)
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ABSTRAK
Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) merupakan salah satu
model pembelajaran yang baru dikembangkan di Indonesia. Metodologi pembelajaran agama
Islam yang diterapkan masih mempertahankan cara-cara lama (tradisional) seperti ceramah,
menghafal dan demonstrasi, praktik-praktik ibadah yang tampak kering, sehingga minat siswa
terhadap mata pelajaran pendidikan agama diakui sangat minim, siswa lebih suka dengan mata
pelajaran berbasis teknologi dan informasi. SMA Muhammadiyah 4 Andong adalah salah satu
sekolah yang menggunakan metode PAKEM untuk menarik minat siswa dalam belajar terutama
dalam mata pelajaran Al- Islam.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan penelitian ini
adalah: Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan
metode
PAKEM di SMA Muhammadiyah 4 Andong, apa faktor- faktor penghambat dan pendukung
dalam pelaksanaan metode ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan
pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan metode PAKEM, serta faktor- faktor penghambat
dan pendukung dalam pelaksanaan metode ini, adapun manfaat penelitian bagi sekolah
diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan dan kemajuan
sekolah sehingga tujuan pembelajaran Al-Qur’an yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan
baik, bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran teori- teori yang
ada dengan keadaan yang lebih nyata
Jika ditinjau dari tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan
(field research), jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif,
sedangkan subyek dan sumber data adalah kepala sekolah, guru yang mengajar Al-Qur’an dan
para siswa siswi, adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen,
selanjutnya dilakukan analisis data kualitatif yaitu: proses memakai data perolehan,
mengorganisasi data, menyusun data dan merakitnya dalam kesatuan yang logis.
Berdasarkan hasil analisis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran AlQur’an di SMA Muhammadiyah 4 Andong dilakukan dengan tiga tahap yaitu : tahap membuka
pelajaran, menyampaikan materi, dan mengakhiri pelajaran. Adapun faktor pendukungnya
adalah tenaga pendidik sebagian besar lulusan tarbiyah, fasilitas yang memadai dan anak lebih
bersemangat dengan metode PAKEM, sedangkan faktor penghambatnya adalah waktu mengajar
yang kurang, saat kegiatan belajar- mengajar ada beberapa siswa yang membuat keributan dan
mengabaikan instruksi, serta sebagian siswa ada yang tidak lancar dan belum bisa membaca AlQur’an . Maka dari itu pelaksanaan PAKEM diharapkan bisa diterapkan dengan bijaksana,
sesuai dengan undang-undang, sehingga proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik.
Kata kunci: Mata pelajaran Al-Qur’an, metode pembelajaran aktif kreatif efektif dan
menyenangkan (PAKEM).
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KATA PENGANTAR
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta atas
ijin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Namun skripsi ini tidak akan
terselesaikan, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis
menyelesaikan skripsi ini.
Metode yang tepat dan membuat suasana belajar- mengajar nyaman adalah salah satu
aspek suksesnya penyelenggaraan pendidikan. PAKEM adalah salah satu metode yang sesuai
sehingga diaplikasikan oleh SMA Muhammadiyah 4 Andong, agar anak mampu mempelajari
sesuatu dengan baik, dan anak tidak sebagai penampung informasi saja, meskipun dalam
pelaksanaannya banyak kendala yang harus dihadapi agar metode PAKEM dapat selalu
diaplikasikan oleh SMA Muhammadiyah 4 Andong.
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, dan kepada
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arahan dalam penyusunan skripsi.
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pembimbing satu yang penuh kesabaran, kearifan dan kemudahan dalam menulis skripsi ini .
4. Drs. Saefuddin Zuhri, M.Ag. selaku pembimbing dua yang penuh kesabaran dan ketulusan
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pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Sumaryono, M.Pd. selaku mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali
yang telah memberi ijin dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi
6. Sariman, S.Pd. selaku Waka kurikulum yang sekarang menjadi kepala sekolah SMA
Muhammadiyah 4 Andong Boyolal yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data
dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang sekarang menjadi.
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