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PELAJARAN AQIDAH 

(Studi Kasus di MAN 2 Ponorogo Kelas X Tahun Pelajaran 2014/2015) 

 

Ubaidah Rahmatul Karimah 

G000110078 

Fakultas Agama Islam 

 

ABSTRAK 

 

 Mata pelajaran agama Islam adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman ajaran-ajaran Islam kepada peserta didik dan membentuk budi 

pekerti yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada hal yang harus terpenuhi, yaitu 

penggunaan metode yang bervariasi dan menyesuaikan materi. Metode merupakan salah satu 

faktor dalam pendidikan yang tidak kalah penting berperan dalam mensukseskan kegiatan 

belajar mengajar. Tanpa metode suatu materi pelajaran tidak akan berjalan efisien dan efektif. 

Metode pembelajaran yang tidak tepat guna akan menghambat proses belajar mengajar 

sehingga banyak waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Masalah yang ada di lapangan 

masih banyak guru PAI yang hanya menekankan pada metode ceramah dalam pembelajaran. 

Padahal dengan luasnya materi pembelajaran PAI yang harus disampaikan, seorang guru PAI 

tidak dapat menyampaikan materi pembelajaran hanya dengan penggunaan metode ceramah. 

Masalah yang dikaji pada skripsi ini adalah bagaimana penggunaan metode pembelajaran 

active learning pada mata pelajaran aqidah di MAN 2 Ponorogo kelas X.   

 Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan metode pembelajaran active 

learning pada mata pelajaran aqidah dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung 

dalam penerapan metode pembelajaran active learning di MAN 2 Ponorogo. Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang 

digunakan adalah induktif. Penelitian menyimpulkan bahwa, metode pembelajaran active 

learning yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran aqidah kelas X di MAN 2 

Ponorogo sesuai dengan teori pada bab II, mempunyai manfaat mempermudah pemahaman 

peserta didik pada materi yang disampaikan guru, dan mendukung keberhasilan guru dalam 

penyampaian materi.  

Metode pembelajaran aktif yang digunakan antara lain, metode debat, metode 

information search, metode inquiring minds what to know, metode diskusi, dan metode 

reconnecting. Hambatan dalam menerapkan metode active learning yaitu terbatasnya waktu 

pada mata pelajaran aqidah, karena hanya 2 jam dalam satu pekan sehingga kurang maksimal 

dalam penerapan metode active learning. Untuk menyikapi ini guru mata pelajaran aqidah 

benar-benar memperhatikan dan memilih metode yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas dan memfokuskan pada materi yang pokok. Ada beberapa peserta 

didik yang kurang aktif saat pembelajaran, untuk menyikapi ini guru menegur langsung 

dengan memberikan pertanyaan secara spontan. 

 

Kata Kunci : Metode Active Learning, dan Mata pelajaran Aqidah 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

MAN 2 Ponorogo adalah salah 

satu Sekolah Menengah Atas di 

kabupaten Ponorogo Jawa Timur. 

Sama halnya dengan sekolah negri lain, 

MAN 2 Ponorogo juga menghadapi 

tantangan untuk meningkatkan kualitas 

dan mutu sekolah. Hal ini dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan salah satu dari 

misi MAN 2 Ponorogo yaitu 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

Untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, upaya yang dilakukan 

salah satunya adalah meningkatkan 

kualitas dan pengetahuan guru di MAN 

2 Ponorogo. Peningkatan kualitas dan 

pengetahuan guru di MAN 2 Ponorogo 

ini didapatkan dari sertifikasi guru, 

workshop dan kajian. Karena MAN 2 

Ponorogo juga termasuk Sekolah 

Menengah Atas sebagai percontohan K 

13 dan telah melaksanakan metode 

pembelajaran aktif khususnya pada 

pelajaran PAI. 

Dalam pendidikan mempunyai 

banyak faktor yang mendukungnya, 

diantaranya kurikulum, peserta didik, 

pendidik, sarana prasarana, metode dan 

masih banyak lagi. Metode merupakan 

salah satu faktor dalam pendidikan 

yang tidak kalah penting berperan 

dalam mensukseskan kegiatan belajar 

mengajar. Metode dalam mendidik di 

sini sangatlah beragam, yang secara 

naluriah metode tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan yang 

ada pada diri peserta didik. Sedangkan 

pengertian dari metode itu sendiri yaitu 

cara yang tepat untuk melakukan 

sesuatu.
1
 Tanpa metode suatu materi 

pelajaran tidak akan berjalan efisien 

dan efektif. Metode pembelajaran yang 

tidak tepat guna akan menghambat 

proses belajar mengajar sehingga 

banyak waktu dan tenaga yang 

terbuang sia-sia. Oleh karena itu 

metode yang digunakan oleh guru 

dapat berguna dan berhasil untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.
2
  

Perumusan Masalah  

Bagaimana penggunaan metode 

pembelajaran active learning  pada 

mata pelajaran aqidah di MAN 2 

Ponorogo? Dan Apa saja faktor 

penghambat dan pendukung dalam 

penggunaan metode active learning 

                                                           
1
Cholid Narbuko, H Abu Achmadi, 

Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Bumi 

aksara, 1999), hal.1 
2
H.Hamdani Ihsan, H.A Fuad Ihsan, 

Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Pustaka 

Setia, 2001), hal.163 
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pada mata pelajaran aqidah di MAN 2 

Ponorogo?  

Tujuan  

Sedangkan tujuan dari 

penelitian ini adalah  mendeskripsikan 

penggunaan metode Pembelajaran 

active learning pada mata pelajaran 

aqidah dan mendeskripsikan faktor 

penghambat dan pendukung apa saja 

ketika melaksanakan metode 

pembelajaran active learning pada 

mata pelajaran aqidah kelas X di MAN 

2 Ponorogo. 

TINJAUAN PUSTAKA  

Muhammad Qosim (UMS 

2011) dengan judul “ Implementasi 

Metode Al qosimi dalam Pembelajaran 

Tahfidzi di SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta” dari hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini setelah 

memanfaatkan metode pengajaran yang 

digunakan dalam proses belajar 

mengajar pendidikan agama Islam pada 

siswa SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta maka siswa merasa senang 

mengikuti pelajaran, dan siswa lebih 

tertarik terhadap materi yang di 

sampaikan dengan metode yang 

digunakan. 

Ize Zuhairin (UIN Sunan 

Kalijaga 2006) yang berjudul “ Metode 

Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam Pencapaian Kompetensi 

Aspek Psikomotorik Siswa di SMA N 8 

Yogyakarta”. Penelitian ini membahas 

tentang pelaksanaan metode 

pembelajaran PAI sehingga proses 

kegiatan pembelajaran akan berjalan 

lancar dan mencapai hasil yang 

optimal. 

 Fika Irawati (UMS, 2014) 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Melalui Strategi Snow 

Balling Kelas VII C Semester Genap 

SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Irawati 

menyimpulkan bahwa strategi snow 

balling dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar peserta didik kelas VII 

C Semester Genap SMP Al-Islam 1 

Surakarta. 

TINJAUAN TEORITIK  

Metode Pembelajaran  

Metode adalah cara yang 

digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. Metode digunakan 

untuk merealisasikan strategi yang 

ditetapkan. Dengan demikian, metode 
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dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat penting.
3
 

Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dan pendidik 

dan sumber belajar dalam suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan suatu bantuan pendidik agar 

terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, tabiat serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan 

terhadap peserta didik. Dari pendapat-

pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses yang sistematis yang terarah 

untuk memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik agar terjadi perubahan 

tingkah laku menjadi kedewasaan anak 

didik.  

Sedangkan metode 

pembelajaran  adalah cara yang 

digunakan guru untuk menyampaikan 

pelajaran kepada siswa. Karena 

penyampaian berlangsung dalam 

interaksi edukatif, metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai 

cara yang digunakan guru dalam 

                                                           
3
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran 

Berorientasi Standar proses Pendidikan, 

(Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal.147 

mengadakan hubungan dengan siswa 

pada saat berlangsungnya pengajaran.
4
 

Macam-macam Metode 

Pembelajaran  

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah berbentuk 

penjelasan konsep, prinsip dan fakta 

yang ditutup dengan tanya jawab antara 

guru dan siswa. Metode ceramah dapat 

dilakukan dalam situasi berikut : 

a. Untuk memberikan pengarahan, 

petunjuk di awal pembelajaran. 

b. Waktu yang terbatas, sedangkan 

materi banyak yang harus 

disampaikan 

c. Lembaga pendidikan sedikit 

memiliki staf pengajar, sedangkan 

jumlah siswa banyak.
5
 

beberapa ahli menemukan 

kelemahan dari metode ini, diantaranya 

yaitu : 

a. Dalam pengajaran yang dilakukan 

dengan metode ceramah, perhatian 

hanya terpusat kepada guru, dan 

guru dianggap benar oleh murid. 

b. Pada metode ceramah ada unsur 

paksaan karena guru berbicara aktif 

                                                           
4
Hamdani, M.A, Strategi Belajar 

Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 

hal.80 
5
Hamdani, M.A, Strategi Belajar 

Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 

hal.156 
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sedang murid hanya mendengar, 

melihat dan mengutip dari apa yang 

dibicarakan oleh guru. 

c. Untuk sekolah dasar metode 

ceramah ini sangat tidak baik, 

karena segala sesuatu akan 

ditelannya tanpa kritik bahkan 

murid tidak paham. 

  Metode ceramah ini dalam 

pendidikan Islam masih dapat 

digunakan untuk beberapa materi saja, 

misal dalam penjelasan materi Tauhid.
6
 

2) Metode Resitasi 

Metode resitasi biasa disebut 

dengan metode pekerjaan rumah, 

karena siswa diberi tugas-tugas diluar 

jam pelajaran. Metode ini dilakukan 

jika guru mengharapkan pengetahuan 

yang diterima siswa lebih mantab, dan 

mengafektifkan mereka dalam mencari 

atau mempelajari suatu masalah dengan 

lebih banyak membaca, mengerjakan 

sesuatu secara langsung.
7
 

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan 

interaksi antar siswa atau interaksi 

siswa dengan guru, untuk menganalisis, 

                                                           
6
Zakiyah Darajat, dkk, Metodik 

Khusus Pengajaran Agama Islam,(Jakarta : 

Bumi Aksara, 2004), hal. 289-290 
7
M Basyirudin Usman, Metodologi 

Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta : Ciputat 

Pers, 2002), hal. 47 

memecahkan masalah, menggali, atau 

memperdebatkan topik  permasalahan 

tertentu.
8
 

4) Metode Demonstrasi  

Metode ini adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dengan 

meragakan atau mempertunjukkan 

kepada siswa suatu proses, situasi, atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari 

baik sebenarnya atau tiruan, yang 

disertai dengan penjelasan lisan.
9
 

5) Metode Tanya Jawab 

Metode ini adalah salah satu 

tehnik mengajar yang dapat membantu 

kekurangan-kekurangan yang terdapat 

pada metode ceramah. Ini disebabkan 

karena guru memperoleh gambaran 

sejauh mana murid dapat mengerti dan 

dapat mengungkapkan apa yang telah 

diceramahkan.
10

 

6) Metode Kerja Kelompok 

Apabila guru dalam 

menghadapi anak didik di kelas merasa 

perlu membagi-bagi anak didik dalam 

kelompok-kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah atau untuk 

                                                           
8
Hamdani, M.A, Strategi Belajar 

Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 

hal.159 
9
Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zein, 

Strategi Belajar,, hal. 102 
10

Zakiyah Daradjat, Metodik Khusus 

Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2001), hal.3007 
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menyerahkan suatu pekerjaan yang 

perlu dikerjakan bersama-sama, maka 

cara mengajar tersebut dapat 

dinamakan Metode Kerja Kelompok.
11

 

7) Metode Pemecahan Masalah 

(Problem Solving) 

Metode pemecahan masalah 

adalah suatu cara menyajikan pelajaran 

dengan mendorong siswa untuk 

mencari dan memecahkan masalah atau 

persoalan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran.
12

 

8) Metode Praktikum 

Metode praktikum dapat 

dilakukan kepada siswa setelah guru 

memberikan arahan, aba-aba, petunjuk 

pelaksanaannya. Kegiatan ini 

berbentuk praktik dengan 

menggunakan alat-alat tertentu. 

9) Metode Seminar 

Metode seminar merupakan 

kegiatan belajar sekelompok siswa 

untuk membahas topik dan masalah 

tertentu. Setiap anggota kelompok 

seminar dituntut untuk berperan aktif, 

dan mereka dibebani tanggung jawab 

untuk mendapatkan solusi dari topik 

                                                           
11

Zakiyah Daradjat, Metodik Khusus 

Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2001), hal. 304 
12

Hamdani M.A, Strategi Belajar 

Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 

hal.84 

dan masalah yang dipecahkannya. 

Guru bertindak sebagai narasumber.
13

 

10) Metode Simulasi 

Metode simulasi adalah metode 

yang digunakan dengan cara penyajian 

pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan untuk 

memahami tentang konsep, prinsip, 

atau keterampilan tertentu. Simulasi 

dapat digunakan sebagai metode 

mengajar dengan asumsi tidak semua 

proses pembelajaran dapat dilakukan 

secara langsung pada objek yang 

sebenarnya.
14

 

Metode Active Learning 

Active learning adalah salah 

satu cara atau strategi belajar mengajar 

yang menuntut keaktifan serta 

partisipasi siswa dalam setiap kegiatan 

belajar seoptimal mungkin sehingga 

siswa mampu mengubah tingkah 

lakunya secara efektif dan efisien.
15

 

Berikut ini adalah beberapa 

model metode pembelajaran active 

learning, antara lain : 

1. Metode Diskusi 

                                                           
13

Hamdani, M.A, Strategi Belajar 

Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011),hal. 

162-163 
14

Wina Sanjaya, Strategi 

Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta : Prenada Media Group, 

2010), hal.159 
15

Ibid, hlm. 49.  
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Metode diskusi merupakan 

interaksi antar siswa atau interaksi 

siswa dengan guru, untuk menganalisis, 

memecahkan masalah, menggali, atau 

memperdebatkan topik  permasalahan 

tertentu.
16

 Diskusi bukanlah debat yang 

bersifat mengadu argumentasi. Diskusi 

lebih bersifat bertukar pengalaman 

untuk menentukan keputusan tertentu 

secara bersama-sama. Karena tujuan 

dari diskusi adalah untuk memecahkan 

suatu masalah, menjawab pertanyaan, 

menambah dan memahami 

pengetahuan siswa, serta untuk 

membuat keputusan.
17

  

2. Metode Information Search 

Metode ini sama halnya denga 

ujian open book. Yaitu tim mencari 

informasi (normalnya dilakukan dalam 

pelajaran dengan tehnik ceramah) yang 

menjawab pertanyaan yang diajukan 

kepadanya. Metode ini khususnya 

sangat membantu dalam materi yang 

membosankan.
18

  

3. Metode Debat 

                                                           
16

Hamdani, M.A, Strategi Belajar 

Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 

hal.159 
17

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran 

Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 

154-155 
18

 Mel Silberman, Active Learning 

101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta, 

Pustaka Insan Madani, 2007) hal.152-153 

Metode debat adalah kegiatan 

argumentasi antara dua pihak atau 

lebih, baik secara individual maupun 

kelompok dalam mendiskusikan dan 

memecahkan suatu masalah. Debat 

dilakukan menuruti aturan-aturan yang 

jelas dan hasil dari debat dapat 

dihasilkan melalui voting atau 

keputusan juri. Atau dapat diartikan 

sebagai suatu diskusi antara dua orang 

atau lebih yang berbeda pandangan, 

dimana antara satu pihak dengan pihak 

yang lain saling menyerang (opositif).
19

 

1) Inquiring Minds What To Know 

(Membangkitkan Rasa Ingin Tahu) 

Teknik sederhana ini 

merangsang rasa ingin tahu peserta 

didik dengan mendorong spekulasi 

mengenai topik atau persoalan. Para 

peserta didik lebih mungkin 

menyimpan pengetahuan tentang 

materi pelajaran yang tidak tercakup 

sebelumnya jika mereka terlibat sejak 

awal dalam sebuah pengalaman 

pengajaran kelas penuh.
20

 

2) Reconnecting (Menghubungkan 

Kembali) 

                                                           
19

Jumanta Hamdayama, Model dan 

Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor : Ghalia Indonesia, 2014) hal. 108 
20

 Mel Sibermen, Active Learning 101 

Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta : 

Pustaka Insan Mandiri, 2007) hal.104 
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Reconnecting atau 

menghubungkan kembali pelajaran 

yang telah disampaikan dapat 

dilakukan saat pembalajaran yang 

waktunya habis, kadang-kadang akan 

membantu menghabiskan beberapa 

menit untuk mengaitkan kembali 

pelajaran tersebut dengan para peserta 

didik setelah beberapa saat lewat di 

antara (sela) pelajaran. Strategi ini 

mempertimbangkan beberapa cara 

untuk melakukakan ini.
21

  

Mata Pelajaran Aqidah 

Aqidah Islam berpangkal pada 

keyakinan “Tauhid” yaitu keyakinan 

tentang wujud Allah, Tuhan Yang 

Maha Esa, tidak ada yang menyekutui-

Nya, baik dalam zat, sifat-sifat maupun 

perbuatan-perbuatan-Nya.
22

 Pengertian 

Aqidah secara etimologi adalah ikatan, 

sangkutan. Karena ia mengikat dan 

menjadi sangkutan atau gantungan 

segala sesuatu. Dalam pengertian 

teknis artinya iman atau keyakinan. 

Karena itu, ditautkan dengan rukun 

iman yang menjadi asas seluruh ajaran 

                                                           
21

 Ibid hal. 63 
22

Ahmad Azhar Basyir, Pendidikan 

Agama Islam, (Yogyakarta : Fak Hukum UII, 

1988), hal.43 

Islam.
23

 Dalam QS Al-Nisā’ ayat 136 

dijelaskan tentang perintah meyakini 

atau mengimani rukun Iman yang 6. 

Sebagaimana firman Allah SWT :  

 

ا بِاللَِّه َوَرُسولِِه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنو 
َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب 

أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّه  الَِّذي
َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد 

 َضلَّ َضالال بَِعيًدا
 

“Wahai orang-orang yang beriman, 

tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang 

Allah turunkan kepada Rasul-Nya, 

serta kitab yang Allah turunkan 

sebelumnya. Barang siapa yang kafir 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan 

hari kemudian, maka sesungguhnya 

orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” 

  

Sendi-sendi Aqidah Islam 

1) Iman kepada Allah 

Beriman kepada Allah adalah 

dasar pokok ajaran Islam. Segala 

persoalan dalam ajaran Islam dapat 

dipecahkan dengan kunci Iman kepada 

Allah. 

2) Iman kepada Malaikat 

                                                           
23

Mohammad Daud Ali, Pendidikan 

Agama Islam, ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 

2010), hal. 199 
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Malaikat adalah makhluk 

ciptaan Allah yang termasuk ghaib. 

Tidak dapat dicapai oleh panca indra, 

oleh karenanya termasuk golongan 

makhluk yang immateril (rohani). 

Malaikat berpembawaan patuh taat 

sepenuh nya kepada Allah. 

3) Iman kepada Kitab-kitab Allah 

Kitab-kitab yang dibukukan dan 

disebut dalam Al Qur’an, yaitu Taurat 

diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur 

diturunkan kepada Nabi dawud, Injil 

diturunkan kepada Nabi ‘Isa, dan Al 

Qur’an diturunkan kepada Nabi 

Muhammad.
24

 

4) Iman kepada Rasul-rasul 

Iman kepada Rasul termasuk 

dari rukun Iman yang ke empat. Rasul-

rasul itu adalah manusia seperti kita, 

yang dipilih Allah menjadi utusan-

utusan-Nya untuk menyampaikan 

petunjuk kepada umat manusia. 

5) Iman kepada Hari Akhir 

Iman kepada hari akhir adalah 

bahwasannya kita meyakini akan 

tibanya hari kiamat sebagaimana yang 

telah disebut dalam Al Qur’an dan 

Hadis. 

6) Iman kepada Taqdir 

                                                           
24

Ahmad Azhar Basyir, Pendidikan 

Agama Islam, (Yogyakarta : fak Hukum UII), 

hal..83 

Iman kepada taqdir Allah 

adalah mempercayai dan meyakini 

akan ketentuan Allah yang telah 

ditetapkan kepada hamba-Nya. Entah 

itu taqdir yang baik maupun buruk, 

sebagai manusia hanya berusaha dan 

berdoa untuk kebaikan bagi dirinya. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini 

adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan metode kualitatif. 

Yaitu cara untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan atau memecahkan 

masalah yang dihadapi dan dilakukan 

secara hati-hati, sistematis.
25

 Kemudian 

diteliti dengan menekankan pada data 

yang bersifat deskriptif. Disebut 

deskriptif karena bersifat 

menggambarkan atau menjelaskan 

suatu peristiwa.  

Pendekatan penelitian ini 

menggunakan psikologi 

perkembangan, yaitu pendekatan yang 

meliputi aspek-aspek kejiwaan yang 

ada dalam diri siswa baik dari segi fisik 

maupun kognitifnya. karena pemakaian 

metode pada peserta didik harus 

memperhatikan, memahami dan 

                                                           
25

Toto Syatori Nasehudin Dan Nanang 

Gazali, Metode Penelitian Kuantitatif  

(Bandung, Cv Pustaka Setia, 2012), hal. 73. 
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menyesuaikan tingkat perkembangan 

psikologisnya. 

Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat 

pengambilan data langsung sebagai 

informasi yang dicari.
26

 Data yang 

diambil dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, Wa-Ka Kurikulum, 

bagian kesiswaan, dan guru mata 

pelajaran aqidah kelas X di MAN 2 

Ponorogo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui pihak lain, tidak 

langsung diperoleh dari subyek 

penelitiannya berupa data dokumentasi 

atau laporan sebelumnya.
27

 

Metode Pengumpulan data 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena 

yang diteliti.
28

 Atau suatu kegiatan 

mencari data yang dapat digunakan 

                                                           
26

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal.91 
27

 Ibid, hal.91  
28

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 

(Yogyakarta :Andi, 2007), hal.151 

untuk memberikan suatu kesimpulan 

atau diagnosis.
29

 Dengan metode 

observasi penulis berusaha untuk 

memperoleh data tentang tata letak 

geografis dan keadaan MAN 2 

Ponorogo, melihat kegiatan belajar 

mengajar di kelas dan penerapan 

metode pembelajaran active learning 

oleh guru mata pelajaran aqidah di 

MAN 2 Ponorogo. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses 

interaksi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang, atas dasar 

ketersediaan dan dalam setting 

alamiah, dimana arah pembicaraan 

mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan 

trust sebagai landasan utama dalam 

proses memahami.
30

 Peneliti 

melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada guru mata pelajaran 

aqidah dan siswa kelas X di MAN 2 

Ponorogo untuk memperoleh 

keterangan tentang penerapan metode 

                                                           
29

Haris Herdiansyah, Wawancara, 

Observasi, dan Focus Group sebagai 

instrumen penggalian dara kualitatif, (Jakarta : 

RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 143 
30

Haris Herdiansyah, Wawancara, 

Observasi, dan Focus Groups sebagai 

instrumen penggalian data kualitatif, (Jakarta : 

RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 31 
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active learning pada mata pelajaran 

aqidah. 

3. Metode Dokumentasi 

Analisis atau telaah data adalah 

tehnik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif dengan menelaah 

dokumen yang ada untuk mempelajari 

pengetahuan atau fakta yang hendak 

diteliti.
31

 Dengan metode ini penulis 

gunakan untuk mengambil data yaitu 

gambaran umum tentang MAN 2 

Ponorogo dan pelaksanaan metode 

active learning saat pembelajaran di 

kelas. 

Metode Analisis data 

Setelah data terkumpul lengkap, 

selanjutnya menganalisa data tersebut 

dengan menggunakan analisa kualitatif 

deskriptif yaitu  menganalisa data yang 

berupa data-data tertulis atau 

wawancara secara langsung dari orang 

yang terlibat dalam penelitian ini 

(informan) serta perilaku yang diamati, 

sehingga dalam hal ini penulis 

berupaya mengadakan penelitian yang 

bersifat menggambarkan secara 

menyeluruh. 

Metode yang dipakai dalam 

menganalisis data-data adalah 

                                                           
31

Toto Syatori Nasehudin dan Nanang 

Gazali, Metode,, hal.30 

menggunakan metode induktif yaitu 

menggunakan data sebagai pijakan 

awal melakukkan penelitian, seorang 

peneliti dengan berangkat ke tempat 

penelitian atau kelapangan untuk 

mengumpulkan berbagai bukti melalui 

penelaahan terhadap fenomena 

kemudian merumuskan teori.
32

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan teori yang telah 

disajikan pada bab II dan data yang 

telah dipaparkan pada bab IV. Maka 

pada bab V ini penulis  akan 

melakukan analisis data yang telah 

diperoleh dan terkumpul dari hasil 

penelitian di MAN 2 Ponorogo Data 

yang dianalisis berkaitan dengan 

penggunaan atau penerapan metode 

pembelajaran active learning pada 

mata pelajaran aqidah. Dalam analisis 

data, penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif. Yakni 

mendeskripsikan data yang diperoleh di 

lapangan baik dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis dan ditarik kesimpulan 

dengan analisis induktif. 

                                                           
32

Mahmud, Metode Penelitian 

Pendidikan  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2011), hal. 90. 
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Penerapan Metode Pembelajaran 

Active Learning Pada Mata 

Pelajaran Aqidah Di MAN 2 

Ponorogo 

1. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah metode 

pembelajaran  aktif yang digunakan 

oleh guru MAN 2 Ponorogo pada mata 

pelajaran aqidah kelas X untuk 

menganalisis, memecahkan masalah 

atau sharing ilmu pengetahuan antar 

peserta didik, karena pemikiran dan 

pengetahuan antar peserta didik yang 

satu dengan yang lain berbeda. Dengan 

demikian subtansi pembahasan bisa 

menjadi lebih sempurna. Hal ini dapat 

disesuaikan dengan teori pada bab II 

halaman 12 bahwa tujuan dari diskusi 

yaitu memecahkan suatu masalah, 

peserta didik dapat mengutarakan 

pendapat dan berpartisipasi dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

Berdasarkan pemaparan pada bab 

IV bahwasannya metode diskusi ini 

diterapkan pada bab atau materi yang 

pembahasannya sangat luas, yaitu pada 

bab Syirik dan Asmaul Husna. 

Sehingga memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk saling 

bertukar wawasan, memecahkan suatu 

permasalahan dan menambah 

pengetahuan peserta didik. Langkah-

langkah untuk menerpakan metode 

diskusi ini sudah sesuai dengan teori 

pada bab II.  Penerapan metode diskusi 

ini mempunyai manfaat dalam 

pembelajaran, kelas tidak monoton dan 

peserta didik lebih aktif dan semangat 

untuk mengikuti kegiatan belajar di 

kelas. 

Dengan demikian, penerapan 

metode diskusi ini yang diterapkan 

oleh guru mata pelajaran aqidah kelas 

X di MAN 2 Ponorogo sangat tepat 

untuk kegiatan belajar di kelas pada 

bab atau materi yang pembahasannya 

sangat luas.  

2. Metode Information Search 

Metode information search 

adalah salah satu metode pembelajaran 

aktif yang digunakan oleh guru mata 

pelajaran aqidah kelas X di MAN 2 

Ponorogo dengan tujuan untuk melatih 

siswa mencari informasi atau materi 

pada sumber-sumber yang telah 

ditentukan untuk dibahas bersama. 

Hal ini sesuai yang telah 

dipaparkan pada bab II halaman 12 

bahwa metode information search 

adalah metode dengan cara open book 

atau mencari informasi terkait materi 

yang akan dibahas dari sumber buku 
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paket, internet, modul, LKS dan 

lainnya. Penerapan metode information 

search yang telah dipaparkan pada bab 

IV hal 29 dengan cara peserta didik 

dibagi menjadi beberapa kelompok, 

kemudian masing-masing kelompok 

diminta untuk mencari informasi terkait 

materi atau pertanyaan yang diberikan 

pada masing-masing kelompok, 

mempresentasikan hasil diskusi, dan 

diakhir pembelajaran guru memberikan 

kesimpulan dan pertanyaan bagi 

peserta didik. Metode ini diterapkan 

pada bab Akhlak Tercela dan Terpuji. 

Langkah-langkah yang 

diterapkan pada metode Information 

search ini sesuai dengan teori pada bab 

II. Dengan penerapan metode ini bisa 

dikatakan bahwasannya metode 

information search sangat tepat 

digunakan karena meminimalisir 

peserta didik fakum dalam 

pembelajaran di kelas, dan melatih 

peserta didik aktif  mencari informasi 

atau pengetahuan baru tanpa harus 

monoton menunggu guru 

menyampaikan ilmu pengetahuan baru. 

3. Metode Debat 

Metode debat adalah metode 

pembelajaran aktif yang digunakan 

oleh guru untuk membantu dalam 

penyampain materi di kelas. 

Sebagaimana yang dikutip pada teori 

bab II halaman 13 bahwasannya 

metode debat adalah kegiatan 

argumentasai antara dua orang atau 

lebih yang berbeda pandangan untuk 

mendiskusikan atau memecahkan 

masalah. Dimana antara satu pihak 

dengan pihak lain saling menyerang 

dan mempertahankan pendapat masing-

masing.  

Sebagaiamana dikutip pada bab 

IV halaman 28 tujuan diterapkan 

metode ini adalah melatih peserta didik 

untuk berani mengemukakan pendapat 

dan kritis pada apa yang dibahas. 

Metode ini diterapkan pada bab 

Husnudzan, Raja’ dan Taubat. 

Penerapan metode ini dengan cara 

peserta didik dibagi menjadi 2 

kelompok, kelompok pro dan 

kelompok kontra. Peserta didik 

diberikan kesempatan untuk membaca 

materi yang akan diperdebatkan, 

kemudian ditunjuk perwakilan masing-

masing kelompok untuk 

menyampaikan argumen di depan 

kelas. 

Metode ini mempunyai 

kekurangan yaitu waktu yang terbatas 

dan penyampaian argumen yang saling 
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berebut, tetapi guru bertindak sebagai 

penengah. Kelebihan metode ini 

peserta didik sangat aktif dan secara 

tidak langsung melatih diri dalam 

penyampaian argumen dan berani 

mengutarakan pendapat di depan 

umum. Dan langkah-langkah yang 

diterapkan pada metode ini sesuai 

dengan teori pada bab II. 

Oleh karena itu, metode debat 

yang diterapkan oleh guru mata 

pelajaran aqidah kelas X di MAN 2 

Ponorogo mempunyai manfaat poisitif 

terhadap peran aktif peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

4. Metode Inquiring Minds What To 

Know (Membangkitkan Rasa Ingin 

Tahu) 

Metode inquiring minds what to 

know adalah metode pembelajaran aktif 

yang digunakan oleh guru untuk 

membangkitkan minat peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan belajar di 

kelas. Sebagaimana yang dikutip pada 

teori bab II halaman 15 menyatakan 

bahwa tujuan dari metode inquiring 

minds what to know adalah merangsang 

atau membangkitkan rasa ingin tahu 

peserta didik dan mendorong spekulasi 

mengenai topik yang akan dibahas.  

Sebagaimana terdapat pada bab 

IV halaman 29 metode inquiring minds 

what to know yang diterapkan pada 

proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam pada mata pelajaran aqidah kelas 

X di MAN 2 Ponorogo, sebelum guru 

menyampaikan materi pelajaran, guru 

melakukan rangsangan untuk 

membangkitkan minat peserta didik 

dalam belajar dengan cara melontarkan 

suatu pertanyaan kepada seluruh 

peserta didik. Dengan pertanyaan 

tersebut peserta didik sangat antusias 

dan semangat dalam menjawab 

pertanyaan. Setelah peserta didik 

menjawab, maka guru menampung 

jawaban kemudian membahas materi 

atau topik. 

Tapi dalam penerapan metode 

ini, tidak jarang peserta didik 

menanyakan suatu pertanyaan yang 

keluar dari topik materi pembahasan. 

dalam menyikapi ini guru menjawab 

pertanyaan  hanya sesuai dengan topik 

materi. 

Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa metode inquiring 

minds what to know yang diterapkan 

oleh guru mata pelajaran aqidah kelas 

X di MAN 2 ponorogo sangat 

membantu kelancaran dalam 
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penyampain materi kepada peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

5.  Metode Reconnecting 

Metode reconnecting adalah 

metode pembelajaran aktif yang 

digunakan guru untuk menghubungkan 

atau mereview pelajaran sebelumnya. 

Hal ini sebagaimana yang dipaparkan 

pada teori bab II halaman 16 

reconnecting adalalah metode aktif 

dengan cara menghubungkan kembali 

pelajaran yang telah disampaikan 

sebelumnya dengan materi yang akan 

dibahas.  

Penerapan metode reconecting 

ini pada bab IV halaman 30 

bahwasannya dapat diterapkan pada 

semua bab mata pelajaran aqidah 

dengan tujuan agar dapat mereview 

pelajaran sebelumnya dan 

menghubungkannya dengan materi 

atau pelajaran yang akan disampaikan. 

Penerapan metode ini dengan cara guru 

memberikan ulasan pelajaran 

sebelumnya, memberikan pertanyaan 

atau sejumlah informasi yang tercakup 

pada pelajaran yang lalu, kemudian 

peserta didik memberikan suara 

terhadap sesuatu yang paling disukai 

agar guru dapat mengulas pelajaran. 

Langkah-langkah yang 

diterapkan pada metode reconnecting 

ini sesuai dengan teori pada bab II. 

Dengan diterapkannya metode 

reconnecting ini oleh guru mata 

pelajaran aqidah kelas X di MAN 2 

Ponorogo akan sangat efektif dalam 

penyampaian materi, karena dengan 

metode ini peserta didik lebih 

memahami dan mengingat kembali 

materi yang telah disampaikan. 

Hambatan dan Pendukung dalam 

Penerapan Metode Active Learning 

pada Mata Pelajaran Aqidah Kelas 

X di MAN 2 Ponorogo 

1. Hambatan dalam Penerapan 

Metode Active Learning 

Sebagaimana pada bab IV 

bahwasannya hambatan dalam 

penerapan metode active learning 

adalah terletak pada jam pelajaran yang 

terbatas, mata pelajaran aqidah yang 

hanya 2 jam Perminggunya sehingga 

kurang maksimal dalam penerapan 

metode pembelajaran aktif. Selain 

minimnya jam pelajaran, hambatan 

juga terletak pada peserta didik sendiri 

yaitu ada beberapa siswa yang kurang 

aktif dalam kegiatan belajar di kelas. 

Dengan hambatan itu guru mata 

pelajaran aqidah kelas X di MAN 2 
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ponorogo menyikapinya dengan cara 

memilih metode pembelajaran aktif 

yang tepat dan sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan, memfokuskan 

pada materi yang penting dan pokok. 

Untuk kurang aktifnya beberapa peseta 

didik, guru menyikapinya dengan cara 

menegur secara langsung, misalnya 

dengan memberikan pertanyaan secara 

spontan terkait materi yang dibahas 

atau menunjuk peserta didik yang 

kurang aktif untuk berpresentasi di 

depan kelas. 

2. Pendukung dalam Penerapan 

Metode Active Learning 

Sesuai pemaparan pada bab IV 

ada hambatan dalam penerapan metode 

pembelajaran active learning yaitu 

terletak pada terbatasnya waktu 

pelajaran aqidah, sehingga kurang 

maksimal dalam penerapan metode 

pembelajaran aktif dan ada beberapa 

peserta didik yang kurang aktif. Maka 

ada faktor pendukung dalam penerapan 

metode active learning ini, yaitu 

pemilihan dan penggunaan metode 

pembelajaran aktif yang tepat untuk 

menyampaikan materi kepada peserta 

didik, sehingga akan tercapai tujuan 

pembelajaran dengan baik, respon 

peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas yang baik, peserta 

didik dengan mudah memahami materi, 

aktif dan semangat. Dengan demikian 

guru juga sangat senang dan semangat 

dalam mengajar di kelas. 

Kesimpulan  

Berdasarkan dari pengumpulan 

dan analisis data yang telah 

dikumpulkan, maka penulis 

menyimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan metode pembelajaran  

active learning di MAN 2 Ponorogo 

pada mata pelajaran aqidah kelas X 

sesuai dengan teori pada bab II, 

mempunyai manfaat  yaitu 

mempermudah pemahaman peserta 

didik pada materi yang disampaikan 

guru, mendukung keberhasilan guru 

dalam penyampain materi dan 

mencapai tujuan pembelajaran yang 

baik dan tepat. 

2. Metode pembelajaran active 

learning yang digunakan adalah 

metode  diskusi, metode information 

search, metode debat, metode inquiring 

minds what to know, dan metode 

reconnecting. 

3. Hambatan dalam penerapan metode 

active learning yaitu terbatasnya waktu 

pembelajaran mata pelajaran aqidah 

yang hanya 2 jam perminggu, 
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hambatan ini dapat disikapi dengan 

cara pemilihan metode pembelajaran 

yang tepat guna dan memfokuskan 

pada materi yang pokok dan penting. 

Selain itu hambatan terletak pada 

peserta didik sendiri, yaitu ada 

beberapa peserta didik yang kurang 

aktif saat pembelajaran di kelas, 

menyikapi ini guru menegur secara 

langsung dengan memberikan 

pertanyaan terkait materi. 

4.  Faktor pendukung dalam penerapan 

metode active learning yaitu 

penggunaan metode yang tepat 

sehingga peserta didik sangat mudah 

untuk memahami materi. 

Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Sering mengadakan workshop 

atau seminar tentang metode 

pembelajaran active learning sehingga 

menambah wawasan guru dalam 

mengajar terutama guru pendidikan 

agama Islam sehingga memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi 

dengan baik.  

2. Kepada Guru Pendidikan Agama 

Islam 

Pada saat menyampaikan materi 

pembelajaran, sebaiknya guru 

pendidikan agama Islam menggunakan 

metode pembelajaran active learning 

yang bervariatif dan sesuai dengan 

materi yang sedang diajarkan. 

Sehingga siswa tidak jenuh dan bosan 

dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 
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