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ABSTRAK 

Active Learning merupakan suatu pembelajaran yang mengajak peserta 
didiknya untuk belajar secara aktif. Jadi peserta didiklah yang mendominasi 
aktivitas pembelajaran. Dengan active learning peserta didik dapat menggunakan 
otaknya secara aktif baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, 
dan mengaplikasikan materi pelajaran dalam kehidupan nyata. Konsep active 
learning juga sudah sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan PP No. 19 
tahun 2005  tentang standar nasional pendidikan. Supaya sistem pendidikan dan 
standart nasional pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka guru 
dalam hal ini mempunyai peranan penting.  

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah pelaksanaan active 
learning dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan strategi every one is a 
teacher here dan strategi talking stick. termasuk persamaan dan perbedaan kedua 
strategi dalam pelajaran PAI. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan strategi 
active learning dalam pembelajaran PAI. Termasuk menemukan persamaan dan 
perbedaan antara menggunakan strategi every one is a teacher here dan strategi 
talking stick. Manfaat penelitian ini ialah dapat memberi kontribusi guna 
memberikan sumbangan kepada pembelajaran PAI, terutama pada peningkatan 
pemahaman siswa dalam mengikuti pelajaran melalui active learning. Selain itu, 
dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan Strategi Pembelajaran PAI 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa: Pembelajaran active learning dalam mata pelajaran PAI di SMK Prawira 
Marta Kartasura menggunakan strategi yang bervariasi. Pelaksanaan pembelajaran 
active learning dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI), terdapat 
beberapa kesesuaian antara langkah-langkah yang dipaparkan oleh teori dengan 
langkah-langkah yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran. Namun 
demikian untuk strategi every one is a teacher here terdapat beberapa modifikasi 
yang dilakukan dalam pelaksanaan langkah-langkahnya. Sedangkan strategi 
talking stick sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, hanya terdapat modifikasi 
yang dilakukan pada alat yang digunakan sebagai tongkat serta cara melantunkan 
musik. Persamaan antara kedua strategi ini adalah strategi yang dapat digunakan 
untuk menjelaskan materi yang memiliki banyak sub komponen. Membuat siswa 
lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Adapun perbedaan antara kedua 
strategi yaitu menjadi terlihat, bahwa siswa lebih aktif bila menggunakan strategi 
talking stick daripada strategi every one is a teacher here meskipun kedua strategi 
tersebut sama-sama merupakan strategi active learning. 
 
Kata Kunci  :   Pembelajaran Active Learning, Pelajaran PAI 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan proses 

untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya 

sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologinya saat ini, maka pendidikan 

sekarang mempunyai banyak tantangan 

dan rintangan. Salah satu hambatannya 

adalah rendahnya mutu pendidikan di 

negara ini. Pendidikan bertujuan 

menumbuh kembangkan potensi 

manusia agar menjadi manusia dewasa, 

beradab, dan normal. 

Kegiatan belajar mengajar 

merupakan inti dari pelaksanaan 

kurikulum, baik buruknya mutu 

pendidikan atau mutu lulusan 

dipengaruhi oleh mutu kegiatan belajar 

mengajar. Sedangkan salah satu kunci 

kegiatan belajar mengajar adalah 

metode. Suatu cara atau sistem yang 

digunakan dalam pembelajaran yang 

bertujuan agar anak didik dapat 

mengetahui, memahami, 

mempergunakan, menguasai bahan 

pelajaran tertentu inilah yang dimaksud 

dengan metode (Ahmad Mujin,dkk 

2009 : 29) 

Peningkatan  dan penyempurnaan 

pendidikan tidak sekedar memperbaiki 

atau menyempurnakan kekurangan, 

Inovasi bisa dilakukan dengan 

memperbaiki strategi mengajar. 

Metode mengajar bisa dikembangkan 

dengan cara guru menggunakan strategi 

active learning atau aktif  belajar, yaitu 

suatu metode pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar secara 

aktif, mereka secara aktif 

menggunakana otak, baik untuk 

menemukan ide pokok dari materi 

pelajaran, memecahkan  persoalaan 

yang ada dalam kehidupaan yang nyata 

(Hisyam Zaini, 2008 : 14) 

Banyak sekolah yang 

menggunakan strategi ceramah dalam 

mengajarkan pelajaran-pelajaran yang 

ada disekolahan tersebut, termasuk 

pelajaran pendidikan agama Islam. Hal 

ini mengakibatkan kebosanan peserta 

didik ketika PBM,  Lembaga 

pendidikan SMK Prawira Marta adalah 

salah satu sekolah yang  belum secara 

penuh menggunakan strategi active 

learning dalam kegiatan belajar 

mengajar, tetapi sudah ada beberapa 

guru yang menggunakan strategi active 

learning dalam kegiatan belajar 

mengajar, semua ini merupakan salah 

satu upaya sekolah Prawira Marta 

Kartasura untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Dengan menerapkan model 



 

5 
 

pemebelajaran yang menarik dalam 

kegiatan belajar mengajar, dapat 

memicu siswa untuk ikut serta secara 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Di dalam penelitian ini, SMK 

Prawira Marta Kartasura yang menjadi 

tempat penelitian oleh penulis, karena 

sebagian besar siswa sekolah ini 

memiliki kejenuhan atau kemalasan 

ketika belajar PAI terutama ketika 

mereka belajar hanya dengan strategi 

ceramah. Hal ini mengakibatkan perlu 

adanya pembelajaran active learning 

ketika proses belajar mengajar PAI. 

Pada kesempatan ini, penulis meneliti 

dua strategi active learning, yaitu every 

one is a teacher here dan talking stick. 

Dua strategi inilah yang mencakup 

aspek-aspek yang membuat siswa harus 

mengikut sertakan diri dalam pelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut 

peneliti ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaa strategi 

active learning dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMK 

Prawira Marta Kartasura, menemukan 

persamaan dan perbedaan antar 

menggunakan strategi every one is a 

teacher here dengan strategi talking 

stick dalam pelajaran pendidikan 

agama Islam. 

 

LANDASAN TEORI  

A. Strategi Every One Is a Teacher 

Here 

1. Konsep  

“Belajar dapat diartikan 

sebagai perubahan pada individu 

yang terjadi melalui pengalaman, 

dan bukan karena pertumbuhan 

atau perkembangan tubuhnya 

atau karakteristik seseorang sejak 

lahir. Manusia banyak belajar 

sejak lahir dan bahkan ada 

berpendapat sebelum lahir, 

bahwa antara belajar dan 

perkembangan sangat erat 

kaitannya”. (Trianto, 2011 : 16) 

Pembelajaran adalah 

upaya membelajarkan siswa 

untuk belajar. “Pembelajaran 

aktif merupakan suatu belajar 

aktif yang mengajak peserta 

didiknya untuk belajar secara 

aktif, jadi peserta didiklah yang 

mendominasi aktivitas 

pembelajaran.” (Hisyam Zaini, 

dkk, 2002: 7). Konsep 

pembelajaran active learning juga 

sudah sesuai dengan UU No.20 

tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, PP No. 19 

tahun 2005 tentang standar 

pendidikan nasional, dan UU No. 
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14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen. 

2. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan diadakannya strategi 

every one is a teacher here 

adalah menjadikan proses dan 

hasil belajar mengajar menjadi 

lebih baik. Strategi pembelajaran 

adalah suatu cara yang harus 

dilalui untuk menyajikan bahan 

pelajaran agar tercapai tujuan 

pelajaran. Dalam firman Allah 

SWT disebutkan “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 orang-orang yang 

mendapat petunjuk.”(QS. An-

Nahl : 125) 

3. Penggunaan Strategi Every One 

Is a Teacher Here 

 Strategi ini merupakan 

sebuah strategi yang mudah 

memperoleh pertisipasi kelas. 

Semua peserta didik tidak hanya 

menyerahkan segalanya kepada 

teman, namun dapat 

berpartisipasi secara penuh dalam 

PBM. Dalam penerapan strategi 

every one is a teacher here pada 

mata pelajaran PAI di SMK 

Prawira Marta dapat dilihat dari 

penyampaian materi PAI, mulai 

dari kegiatan awal sampai akhir. 

 Menurut Hisyam Zaini 

(2008 : 60) terdapat beberapa 

langkah pembelajaran dengan 

menggunakan strategi every one 

is a teacher here, yaitu Pertama, 

bagikan secarik kertas/kartu 

indeks kepada seluruh peserta 

didik. Minta siswa untuk 

menuliskan satu pertanyaan 

tentang materi pembelajaran yang 

sedang dipelajari dikelas atau 

sebuah topik khusus yang akan 

didiskusikan dalam kelas. Kedua, 

kumpulkan kertas, acak kertas 

tersebut kemudian bagikan 

kepada setiap peserta didik. 

Pastikan bahwa tidak ada peserta 

didik yang menerima soal yang 

ditulis sendiri. Minta mereka 

untuk membaca dalam hati 

pertanyaan dalam kertas tersebut 

kemudian memikirkan 

jawabannya. Ketiga, minta 

peserta didik secara sukarela 

untuk membacakan pertanyaan 
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tersebut dan menjawabnya. 

Keempat, setelah jawaban 

diberikan, mintalah peserta didik 

lainnya untuk menambahkannya. 

Kelima, lanjutkan dengan 

sukarelawan berikutnya. 

B. Strategi Talking Stick 

1. Filosofi 

Strategi talking stick yang 

pada mulanya digunakan 

penduduk asli amerika untuk 

mengajak semua orang berbicara 

agar menyampaikan pendapat 

dalam suatu pertemuan forum 

antar suku. Namun ketika strategi 

talking stick tersebut 

dilaksanakan didunia pendidikan, 

maka talking stick termasuk 

model pembelajaran. 

 Belajar adalah suatu proses 

perubahan didalam kepribadian 

manusia, dan perubahan tersebut 

ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti 

peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, ketrampilan, dan 

daya fikir (Thursan Hakim,2000 

:1). Belajar aktif merupakan 

sebuah kesatuan sumber 

kumpulan strategi-strategi 

pembelajaran yang 

komperhenshif (Mel Silbermen, 

2001 : 14). 

2. Manfaat Strategi Talking Stick 

Adapun manfaat 

menggunakan strategi talking 

stick, yaitu dengan adanya 

strategi ini, maka pendidik dapat 

menguji kesiapan siswa ketika 

belajar, melatih kemampuan 

siswa dalam membaca dan 

memahami materi dengan cepat, 

menumbuhkan minat siswa agar 

giat belajar. 

3. Penggunaan Strategi Talking 

Stick 

Talking Stick adalah 

tongkat berbicara dalam 

konteks model pembelajaran. 

Guru menggunakan sebuah 

tongkat sebagai media 

pembelajaran. Dalam penerapan 

strategi talking stick pada mata 

pelajaran pendidikan agama 

islam (PAI)  di SMK Prawira 

Marta Kartasura. dapat dilihat 

dari penyampaian materi PAI 

selama proses belajar mengajar 

mulai dari kegiatan awal sampai 

akhir. 

Strategi talking stick  ini 

sangat tepat digunakan dalam 



 

8 
 

pengembangan proses 

pembelajaran PAIKEM. 

Menurut Hanafiah Nanang 

(2010) terdapat langkah-

langkah yang harus digunakan 

dalam penerapan 

strategi talking stick antara 

lain, pembelajaran diawali oleh 

penjelasan guru mengenai 

materi pokok yang akan 

dipelajari, peserta didik diberi 

kesempatan membaca dan 

mempelajari materi tersebut, 

guru selanjutnya meminta 

kepada peserta didik menutup    

bukunya, Guru mengambil 

tongkat yang telah 

dipersiapkan sebelumnya, 

tongkat tersebut diberikan 

kepada salah satu peserta 

didik, peserta didik yang 

menerima tongkat tersebut 

diwajibkan menjawab 

pertanyaan dari guru kemudian 

seterusnya. Stick bergulir dari 

peserta didik lainnya, dengan 

diiringi musik langkah akhir 

dari strategi  talking stick  

adalah guru memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik melakukan refleksi 

terhadap materi yang telah 

dipelajarinya. Guru memberi 

ulasan terhadap seluruh 

jawaban yang diberikan 

peserta didik, selanjutnya 

bersama-sama peserta didik 

merumuskan kesimpulan.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini digolongkan penelitian 

kualitatif. Penelitian yang berdasarkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang. 

Pengumpulan data dilakukan secara 

fundamental, tergantung pada proses 

pengamatan yang dilakukan peneliti. 

Bentuk temuannya tidak ditemukan 

dalam bentuk statistik. (Zufridal, 

Muhammad, 2012 :2). Sumber data 

adalah semua informasi, baik berupa 

benda nyata, abstrak ataupun dalam 

bentuk peristiwa atau gejala 

(Sukandarrumidin, dkk, 2008 : 20). 

Sumber data ada dua yaitu, data primer 

yang diperoleh dari informan dan data 

sekunder yang diperoleh berupa 

dokumentasi. Metode yang digunakan 

penulis dalam adalah : (1) metode 

observasi, digunakan untuk 

mendapatkan data tentang letak 

geografis, sarana prasarana, dan utuk 

memperoleh gambaran dari 

pelaksanaan pembelajaran active 

learning. (2) metode wawancara, untuk 
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mengetahui hasil yang diperoleh 

setelah melaksanaan belajar aktif (3) 

metode dokumentasi, digunakan untuk 

memperoleh data tentang sejarah, 

struktur organisasi, visi, misi, tujuan, 

pelaksanaan pendidikan dan seluruh 

gambaran umum tentang SMK Prawira 

Marta Kartasura.  

Sedangkan  menurut Miles dan 

Heberman (1992 : 16) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data, 

yaitu (a) pengumpulan sekaligus 

reduksi data, (b) peyajian data, (c) 

penarikan kesimpulan verifikasi. 

HASIL PENELITIAN 

1. Strategi Every One Is a Teacher 

Here (setiap orang adalah guru 

di kelas) 

Sebelum menerapkan sebuah 

strategi, guru harus melihat apakah 

strategi tersebut relevan dengan 

materi. Berdasarkan hasil 

observasi dikelas, telah ditemukan 

bahwa dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran PAI, para guru 

telah menggunakan strategi lain 

selain ceramah. Mereka tidak 

monoton hanya menggunakan satu 

strategi, tetapi menggunakan 

strategi active learning. Dengan 

belajar aktif para siswa dapat 

menggunakan otaknya untuk 

menemukan ide pokok, 

memecahkan masalah dan 

mengaplikasikannya.  

Pelaksanaan pembelajaran 

active learning di kelas X Ap 2 

sesuai tahap kegiatannya. 

Pembelajaran PAI menggunakan 

strategi every one is a teacher here 

dilakukan oleh Sindhu Tomo, 

S.Pd. I selaku guru mata pelajaran 

PAI, dengan beberapa langkah 

sebagai berikut :  

a. Pembelajaran pertama, Senin  8 

April 2013 dengan materi perilaku 

tercela, yakni : 

1) Langkah pertama yang dilakukan 

guru adalah apersepsi terhadap 

siswa sudah sesuai dengan 

kegiatan awal pembelajaran yang 

harus dilakukan sebelum 

memulai pelajaran, yakni 

bertanya kabar, memotivasi siswa 

dan memberikan review materi 

yang dipelajari minggu lalu. 

2) Langkah kedua tidak sesuai 

dengan teori. Dalam teori Hisyam 

Zaini tidak terdapat langkah-

langkah yang menyebutkan guru 

membagikan materi, namun guru 

mapel PAI melakukan kegiatan 

tersebut dengan alasan siswa 
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tidak mempunyai buku 

penunjang.  

3) Langkah ketiga tidak sesuai 

dengan teori, disini guru 

melakukan modifikasi. Biasanya 

secarik kertas disediakan oleh 

guru, namun dalam pembelajaran 

PAI ini guru meminta siswa 

mengeluarkan kertas masing-

masing. 

4) Langkah keempat yang dilakukan 

sesuai dengan teori. Guru 

meminta siswa untuk menuliskan 

satu pertanyaan tentang pelajaran 

yang sedang dipelajari dikelas 

dan belum dipahami. 

5) Langkah kelima, keenam, dan 

ketujuh tidak sesuai dengan teori 

Dalam kenyataannya guru 

melakukan modifikasi dalam 

pengumpulan kertas, yakni 

dengan cara memberikan kode 

terlebih dulu pada kertas sebelum 

kertas tersebut dikumpulkan 

untuk dibagikan kembali. Alasan 

dilakukan modifikasi tersebut 

adalah supaya lebih mudah 

mengetahui kertas tersebut bukan 

milik temannya. 

6) Langkah kedelapan tidak sesuai 

dengan teori. Dalam teori Hisyam 

Zaini tidak dijelaskan untuk 

memberikan waktu kepada siswa 

untuk memikirkan jawaban 

terlebih dahulu. Kesempatan 

tersebut diberikan,  supaya setiap 

siswa menggunakan pikirannya 

untuk menjawab pertanyaan. Jadi 

mereka semua paham atas 

jawaban yang mereka berikan. 

7).Langkah Kesembilan sesuai 

dengan teori, Guru meminta 

siswa membacakan pertanyaan 

dan jawabannya secara 

bergantian. Jadi setiap siswa 

memiliki kesempatan 

membacakan pertanyaan dan 

jawabannya. 

8) Langkah kesepuluh dan kesebelas 

yang dilakukan oleh guru PAI 

adalah meriview materi, dan 

klarifikasi dari materi yang 

dipelajari. Kemudian dilanjutkan 

menutup pelajaran dengan 

nasehat untuk para siswa sudah 

sesuai dengan kegiatan penutup 

pembelajaran. Kegiatan tersebut 

harus dilakukan oleh guru diakhir 

pelajaran.   

b. Pembelajaran kedua, Senin  29 April 

2013 dengan materi zakat, yakni : 

Pada pelaksanaan PBM tanggal 

29 April 2013 langkah-langkah yang 

digunakan guru mata pelajaran PAI 
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sama dengan langkah-langkah yang 

digunakan pada saat proses 

pelaksanaan PBM menggunakan 

strategi every one is a teacher here 

pada tanggal 8 April 2013. 

Pembedannya hanya terdapat pada 

cara pembagian secarik kertas yang 

sudah berisi pertanyaan. Pada 

tanggal 8 April 2013 kertas 

dikumpulkan sesuai kode yang 

sudah ditulis dikertas masing-

masing. Sedangkan pada tanggal 29 

April kertas dikumpulkan oleh guru 

sesuai deratan bangku dimana 

mereka duduk. 

Pelaksanaan strategi every one 

is a teacher here yang digunakan 

oleh Sindhu Tomo, S.Pd.I baik 

dalam pembelajaran I maupun 

pembelajaran II kurang sesuai 

dengan langkah-langkah yang 

dipaparkan oleh Hisyam Zaini. 

Pembelajaran I dan pembelajaran II 

yang dilakukan sama-sama 

menggunakan strategi every one is a 

teacher here memiliki perbedaan 

dibeberapa langkah. Semua itu 

dilakukan, supaya siswa tidak 

mengalami kebosanan meskipun 

menggunakan strategi yang sama 

pada materi yang berbeda. Strategi 

every one is a teacher here memiliki 

beberapa cara yang berbeda ketika 

sedang digunakan.  

2. Strategi Talking Stick (Tongkat 

yang Berbicara) 

Mengelola kegiatan belajar 

siswa merupakan salah satu tugas 

guru. Guru bukan hanya berfungsi 

sebagai fasilitator, tetapi juga 

berperan sebagai manager of 

learning agar kegiatan pembelajaran 

berlangsung secara efektif dan 

efisien. Manager yang baik adalah 

manager yang memiliki 

kebijaksanaan dalam pemilihan 

strategi pengajaran. 

Berdasarkan hasil observasi di 

kelas, telah ditemukan bahwa dalam 

proses pembelajaran mata pelajaran 

PAI para guru telah menggunakan 

strategi lain selain strategi ceramah. 

Mereka tidak monoton hanya 

menggunakan satu strategi, tetapi 

menggunakan strategi active 

learning. Belajar aktif meliputi 

berbagai cara untuk membuat 

peserta didik aktif sejak awal 

melalui aktivitas-aktivitas yang 

membangun kerja kelompok dan 

dalam waktu singkat membuat 

mereka berpikir tentang materi 

pelajaran. 
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Pelaksanaan pembelajaran 

active learning di kelas X Ap 2 

sesuai tahap kegiatannya. 

Pembelajaran PAI menggunakan 

strategi talking stick dilakukan oleh 

Sindhu Tomo, S.Pd. I selaku guru 

mata pelajaran PAI, dengan 

beberapa langkah sebagai berikut :  

a. Pembelajaran pertama, senin  22 

April 2013 dengan materi haji, 

yakni : 

1) Langkah pertama yang dilakukan 

guru adalah apersepsi terhadap 

siswa sudah sesuai dengan 

kegiatan awal pembelajaran yang 

harus dilakukan sebelum 

memulai pelajaran, yakni 

bertanya kabar, memotivasi 

siswa, dan mereview materi 

minggu lalu. 

2) Langkah kedua sesuai dengan 

teori Nanang Hanafiah. 

Pembelajaran dengan strategi 

talking stick diawali dengan 

penjelasan guru mengenai materi 

pokok yang akan dipelajari.  

3) Langkah ketiga pemberian materi 

berupa lembaran foto copyan 

kepada siswa. Kegiatan ini tidak 

sesuai dengan teori Dalam teori 

Nanang Hanafiah tidak terdapat 

langkah-langkah yang 

menyebutkan guru membagikan 

materi, namun guru mapel PAI 

melakukan kegiatan tersebut 

dengan alasan siswa tidak 

mempunyai buku penunjang.    

4). Langkah keempat sesuai dengan 

teori Nanang Hanafiah. Peserta 

didik diberi kesempatan 

membaca dan mempelajari materi 

tersebut. Dalam kenyataan guru 

memberikan waktu 10 menit, 

supaya peserta didik benar-benar 

mengerti tentang materi yang 

mereka baca. 

5). Langkah kelima tidak sesuai 

dengan teori Nanang Hanafiah 

Dalam kenyataannya guru 

melakukan modifikasi. Teori 

memaparkan bahwa guru 

meminta kepada peserta didik 

untuk menutup bukunya, tetapi 

kenyataannya beliau meminta 

siswa mengumpulkan lembar 

materi di depan kelas. Alasannya 

agar lembar materi tersebut tidak 

dapat dilihat kembali oleh peserta 

didik.  

6) Langkah keenam dan ketujuh 

sesuai dengan teori Nanang 

Hanafiah. Tongkat tersebut 

diberikan kepada salah satu 

peserta didik. Peserta didik yang 
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menerima tongkat tersebut ketika 

musik berhenti, maka dia wajib 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

7) Langkah kedelapan yang 

dilakukan guru dalam kenyataan 

sudah sesuai dengan teori 

Nanang Hanafiah, tongkat 

berputar diiringi oleh musik.  

8) Langkah Kesembilan dan 

kesepuluh yang dilakukan oleh 

guru PAI adalah meriview materi 

dan klarifikasi materi. Kemudian 

dilanjutkan menutup pelajaran 

dengan nasehat untuk para siswa 

sudah sesuai dengan kegiatan 

penutup pembelajaran. Kegiatan 

tersebut harus dilakukan oleh 

guru diakhir pelajaran. 

a. Pembelajaran kedua, senin  6 Mei 

2013 dengan materi Umrah, yakni: 

Pada pelaksanaan PBM 

tanggal 22 April 2013 langkah-

langkah yang digunakan guru mata 

pelajaran PAI sama dengan 

langkah-langkah yang digunakan 

pada saat proses pelaksanaan PBM 

menggunakan strategi talking stick 

pada tanggal 6 Mei 2013. 

Pembedannya hanya terdapat pada 

musik yang dialunkan untuk 

mengiringi putarnya tongkat. Pada 

tanggal 22 April 2013 musik 

dilantunkan dengan memutar tape, 

sedangkan pada tanggal 6 Mei 

musik dinyayikan oleh siswa 

secara bersama-sama mengiringi 

jalannya tongkat. 

3. Persamaan dan Perbedaan 

Penggunaan Strategi Every One Is 

a Teacher Here dan Strategi 

Talking Stick dalam mata 

pelajaran PAI 

a. Persamaan penggunaan strategi 

every one is a teacher here dan 

talking stick dalam mata 

pelajaran PAI di SMK Prawira 

Marta Kartasura. 

Adapun Persamaan 

penggunaan strategi every one is 

a teacher here dan talking stick 

dalam mata pelajaran PAI di 

SMK Prawira Marta Kartasura, 

antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1).Dari segi materi, seluruh 

materi dapat tersampaikan 

dengan lancar dan tepat 

waktu. Selain itu dua strategi 

tersebut sama-sama cocok 

untuk menyampaikan materi 

pelajaran yang memiliki 

banyak sub komponen. 
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2). Dari segi guru, dengan kedua 

strategi ini guru dapat dengan 

mudah menjelaskan materi 

kepada para siswa. Dengan 

kondisi nyaman serta suasana 

yang menyenangkan, serta 

tidak monoton. 

3). Dari segi siswa, Dengan dua 

strategi tersebut siswa akan 

merasa senang. Membuat 

mereka lebih mudah 

memahami materi yang 

disampaikan oleh guru serta 

tidak membosankan dan terus 

bersemangat dalam belajar. 

b. Perbedaan penggunaan strategi 

every one is a teacher here dan 

talking stick dalam mata 

pelajaran PAI di SMK Prawira 

Marta Kartasura. 

Adapun perbedaan 

penggunaan strategi every one is 

a teacher here dan talking stick 

dalam mata pelajaran PAI di 

SMK Prawira Marta Kartasura, 

antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1). Dari segi materi, Strategi 

every one is a teacher here 

dapat membuat pertanyaan 

yang sedikit melebar dari 

materi, sedangkan strategi 

talking stick pertanyaan yang 

dibuat oleh guru harus benar-

benar sesuai dengan materi 

yang disampaikan. 

2). Dari segi guru, guru lebih 

mudah menggunakan strategi 

every one is a teacher here 

karena persiapan yang 

dilakukan tidak begitu rumit, 

beda halnya dengan strategi 

talking stick guru harus 

mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan 

diberikan kepada siswa, 

sehingga guru harus 

mempersiapkan jauh-jauh 

hari. 

3). Dari segi siswa, belajar 

menggunakan strategi every 

one is a teacher dapat 

membuat siswa merasa 

senang, serta membuat mereka 

lebih mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh 

guru serta tidak 

membosankan. Namun belajar 

dengan menggunakan strategi 

talking stick lebih 

menyenangkan daripada 

menggunakan strategi every 

one is a teacher here, karena 

dengan adanya rasa takut/was-
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was tongkat akan berhenti 

dimana, apakah ditempat 

dimana dia duduk atau tidak. 

Hal itulah yang membuat 

mereka benar-benar fokus 

ketika mendengarkan instruksi 

guru yang diiringi dengan 

musik. Bisa dikatakan strategi 

talking stick lebih menyita 

banyak perhatian siswa dari 

pada strategi every one is a  

teacher here. 

SIMPULAN 

1. Pembelajaran active learning dalam 

mata pelajaran PAI di SMK Prawira 

Marta Kartasura menggunakan 

strategi  yang  bervariasi antara lain, 

yaitu : strategi every one is a  

teacher here dan  strategi talking 

stick 

2. Pelaksanaan pembelajaran active 

learning dalam mata pelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI), 

terdapat beberapa kesesuaian antara 

langkah-langkah yang dipaparkan 

oleh teori dengan langkah-langkah 

yang dilaksanakan oleh guru dalam 

pembelajaran. Namun demikian 

untuk strategi every one is a teacher 

here terdapat beberapa modifikasi 

yang dilakukan dalam pelaksanaan 

langkah-langkahnya. Sedangkan 

strategi talking stick sudah sesuai 

dengan langkah-langkahnya, hanya 

terdapat modifikasi yang dilakukan 

pada alat yang digunakan sebagai 

tongkat serta cara melantunkan 

musik.  

3. Perbedaan dan persamaan 

penggunaan strategi every one is  a 

teacher here dan strategi talking 

stick dalam mata pelajaran PAI, 

yaitu :  

a. Persamaan  

1). Seluruh materi yang akan 

disampaikan oleh guru PAI 

kepada para siswa X Ap 2, 

dapat tersampaikan dengan 

lancar dan tepat waktu. 

2). Cocok untuk menyampaikan 

materi pelajaran yang 

memiliki banyak sub 

komponen. 

3). Guru dan menjelaskan materi 

kepada para siswa. Dengan 

suasana yang menyenangkan, 

serta tidak monoton. 

4). Membuat mereka lebih mudah 

memahami materi yang 

disampaikan oleh guru serta 

tidak membosankan dan terus 

bersemangat dalam belajar. 
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b. Perbedaan 

1). Strategi every one is a teacher 

here dapat membuat 

pertanyaan yang sedikit 

melebar dari materi, 

sedangkan strategi talking 

stick pertanyaan yang dibuat 

oleh guru harus benar-benar 

sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

2).Ketika melaksanakannya, guru 

lebih mudah menggunakan 

strategi every one is a teacher 

here karena persiapan yang 

dilakukan tidak begitu rumit, 

beda halnya dengan strategi 

talking stick guru harus 

mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan 

diberikan kepada siswa, 

sehingga guru harus 

mempersiapkan jauh-jauh 

hari. 

3). Belajar menggunakan strategi 

every one is a teacher dapat 

membuat siswa merasa 

senang, serta membuat mereka 

lebih mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh 

guru serta tidak 

membosankan. Namun belajar 

dengan menggunakan strategi 

talking stick lebih 

menyenangkan daripada 

menggunakan strategi every 

one is a teacher here. 

SARAN-SARAN 

1. Bagi kepala sekolah  

a. Hendaknya meningkatkan 

kualitas kerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran 

active learning. 

b. Perlu adanya partisipasi dalam 

hal pengawasan dan bimbingan 

terhadap peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran active 

learning 

2. Bagi guru  

a. Perlu adanya persiapan yang baik 

dalam pelakasanaan 

pembelajaran active learning. 

b. Dalam hal ini guru merupakan 

suri tauladan dalam pendidikan, 

sehingga hendaknya setiap guru 

harus selalu menambah wawasan 

dan keterampilan serta menguasai 

berbagai macam strategi active 

learning. 

c. Hendaknya memperhatikan 

perbedaan dan persamaan apa 

yang terjadi pada dua strategi 

dalam pelakasaaan pembelajaran 

active learning. Sehingga 

kedepannya lebih bijak dalam 
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memilih strategi demi kelancaran 

proses belajar mengajar. 
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