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MUHAMMADIYAH SRAGEN TAHUN 2017 

 

Abstract 

This study aims to describe to determine the learning model of Al Islam and 

Kemuhammadiyahan in SMP Muhammadiyah 6 Ngawi and SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen as well as factors inhibitors in the implementation of 

learning model of al Islam and Kemuhammadiyahan. This type of research is 

qualitative research. The subject of this research is the teachers of al-Islam and 

kemuhammadiyahan, the object of this research is a model of learning al Islam 

and kemuhammadiyahan. Data collection techniques through observation, 

interview, and documentation. The validity is determined by triangulation. The 

data analysis technique is descriptive qualitative.  The results showed that the 

learning model applied by the teacher of al-Islam and kemuhammadiyahan in 

SMP Muhammadiyah 6 Ngawi and SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen 

with the learning model of social interaction, learning model of information 

processing, personal learning model and model learning of behavior. Four models 

of this learning has already been applied with good, which is thus proved by the 

many achievements in the academic field especially in the field of al Islam and 

kemuhammadiyahan. Factors inhibiting the learning model of al Islam and 

kemuhammadiyahan SMP Muhammadiyah 6 Ngawi and SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen includes two factors, namely internal factors and external 

factors. Internal factors are the intelligence of learners, the physical state, the spirit 

of learning of learners. While external factors such as the state of the environment 

that do not support, facilities and infrastructure are not adequate and the influence 

of peers who are less good. 

Keywords: model; learning; al Islam and kemuhammadiyahan. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Model Pembelajaran al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragenserta faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan model pembelajaran al Islam dan Kemuhammadiyahan. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru al 

Islam dan kemuhammadiyahan, objek penelitian ini adalah model pembelajaran 

al-Islam dan kemuhammadiyahan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan ditentukan dengan triangulasi. Teknik 

analisis data secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Model Pembelajaran yang diterapkan oleh guru al Islam dan kemuhammadiyahan 

di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah sragen 
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dengan model pembelajaran interaksi sosial, model pembelajaran pemprosesan 

informasi, model pembelajaran personal dan model pembelajaran perilaku.Empat 

model pembelajaran ini sudah diterapkan dengan baik, yang demikian dibuktikan 

dengan banyaknya prestasi yang diraih dalam bidang akademik terutama dalam 

bidang al Islam dan kemuhammadiyahan.  Faktor penghambat model 

pembelajaran al Islam dan kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi 

dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen meliputi dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal antaralain kecerdasan peserta didik, 

keadaan fisik, semangat belajar peserta didik. Sedangkan faktor eksternal 

antaralain keadaan lingkungan yang tidak mendukung, sarana dan prasarana yang 

kurang memadai serta pengaruh teman sebaya yang kurang baik. 

Kata Kunci: model; pembelajaran; al Islam dan kemuhammadiyahan 

 

1. Pendahuluan 

Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang 

mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan 

yang holistik. Dari rahim pendidikan Muhammadiyah diharapkan lahir 

generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus 

mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam 

yang berkemajuan.1 

Muslim terpelajar dalam penelitian ini adalah peserta didik. Karena 

peserta didik merupakan manusia yang masih tumbuh dalam rangka mencapai 

kematangan dalam fisik dan psikis. Peserta didik belum mampu rasional 

dalam pengambilan sikap dan pemutusan masalah. Seperti yang diketahui 

bahwa peserta didik adalah manusia kecil yang baru tumbuh yang sangat 

membutuhkan peran guru sebagai pendidik dalam mentransferkan ilmu dan 

nilai kepada peserta didik. 

Peran guru sebagai pendidik terutama guru al Islam dan 

kemuhammadiyahan tentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta 

didik. Karena guru al Islam merupakan sumber utama ilmu pengetahuan bagi 

peserta didik. Hal ini, tentu tidak terlepas dari model pembelajaran yang 

diterapkan oleh seorang guru al Islam dan kemuhammadiyahan dalam 

                                                           
1Tim Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Majelis Pendidikan Tinggi 

PP Muhammadiyah, Buku Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah, (Yogyakarta:2013), hlm. 9-10. 
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mentransfer ilmu pengetahuan. Semakin menarik guru al Islam dan 

kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran, maka semakin semangat 

pula peserta didik dalam menerima dan menyerap ilmu pengetahuan yang 

diajarkan. 

Bahkan dikemukakan oleh Nana Sudjana dalam bukunya Dasar Dasar 

Proses Belajar Mengajar salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki 

oleh pendidik adalah kemampuan dalam membuat perencanaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaran serta pembekalan guru dalam pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawab sebagai pengajar.2  

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam 

mengembangkan potensi diri sehingga memiliki kekuatan rohani, kontrol diri, 

jati diri, intelektual, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki untuk diri 

peserta didik, masyarakat, bangasa, maupun negara.3 

Sebagai pendidik terutama pendidikan al Islam dan 

kemuhammadiyahan seyogyanya menggunakan model pembelajaran al Islam 

dan kemuhammadiyahan yang menarik guna meningkatkan semangat belajar 

peserta didik. Sebagaimana model pembelajaran yang dikemukanan oleh Joy 

dan Weil dalam Rusman dengan judul buku yang berjudul Model Model 

Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lainnya.4 

Sudah saatnya guru al Islam menggunakan model-model pembelajaran 

yang menarik dan efektif. Model pembelajaran yang menarik seperti model 

                                                           
2Nana Sudjana, Dasar Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT. Sinar Baru 

Algensindo, 2000), hlm. 1 
3Suryosubroto, Beberapa Aspek-Aspek Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipt, 2009), hlm. 2. 
4Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Rajawali Pres.2011), hlm.134. 
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pembelajaran interaksi sosial, model pembelajaran pemprosesan informasi, 

model pembelajaran personal dan model pembelajaran behavior atau perilaku. 

Hal ini guna mengganti dan merubah model-model pembelajaran lama yang 

verbal seperti ceramah, mencatat, menghafal dan meringkas, tentu menjadi 

momok yang sangat tidak diinginkan oleh peserta didik. Karena model seperti 

tersebut sudah diperoleh peserta didik sejak duduk di bangku sekolah dasar, 

sehingga peserta didik merasa jenuh yang berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran. 

Pola pikir dan stigma siswa sering didengar yaitu siswa selalu merasa 

jenuh dengan model pembelajaran guru agama terutama guru al Islam dan 

Kemuhammadiyahan yang cenderung bersifat verbal dan monoton. Model 

pembelajaran yang fokus hanya satu arah, tanpa adanya timbal balik antara 

guru dan peserta didik. Sehingga peserta didik merasa kurang semangat 

dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru sebagai pendidik. 

Mengatasi masalah-masalah kejenuhan siswa dalam proses 

pembelajaran, maka dibutuhkan model pembelajaran yang baru yang tentunya 

lebih menarik dan memotivasi peserta didik agar lebih mudah menerima ilmu 

yang ditransferkan. Model pembelajaran yang baru dan menarik tentu akan 

membangkit ghiroh peserta didik dalam menggali ilmu pengetahuan.  

Hal demikian juga sama seperti yang terjadi di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 6 Ngawi dan Sekolah Menengah Pertama Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen. Kedua sekolah ini memiliki segudang prestasi 

dalam bidang akademik maupun non akademik. Ini dibuktikan dengan 

banyaknya piagam dan trophy yang di peroleh ketika dalam perlombaan. Hal 

ini tidak terlepas dari peran seorang  guru dalam menyampaikan ilmu kepada 

peserta didik dengan model pembelajaran yang menarik.  

Praktek nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia  seperti yang 

dijumpai di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan 

Muhammmadiyah Sragen masih kurang kreatif dalam menggunakan model 

pembelajaran. Baik model pembelajaran interaksi sosial, model pembelajaran 

pemprosesan informasi, model pembelajaran personal, maupun model 
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pembelajaran perilaku Oleh karena itu perlu adanya suatu kreatifitas dari guru 

al Islam dan kemuhammadiyahan 

Alasan mengapa peneliti memilih SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan 

SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen sebagai tempat penelitian. Hal ini 

karena melihat banyaknya prestasi yang diraih oleh peserta didik dari kedua 

sekolah tersebut. Serta ingin mengetahui bagaimana model pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru al Islam dan kemuhammadiyahan dari kedua 

sekolah tersebut yang secara letak strategis sekolahnya berada di wilayah 

yang berbeda.  

Berbijak dari latar belakang di atas  yang menjadi hal yang menarik 

dalam penelitian ini adalah peneliti terdorong untuk mengangkat penelitian 

dengan judul ”Model Pembelajaran Al Islam Dan Kemuhammadiyahan di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 6 Ngawi dan Sekolah 

Menengah Pertama Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen Tahun 2017”. 

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), 

yangmana penelitian langsung di lapangan yaitu di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 6 Ngawi dan Sekolah Menengah Pertama Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen. Penelitian ini melihat dan mengamati langsung 

model pembelajaran yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan 

SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dan menyimpulkan bagaimana 

model-model yang diterapkan saat pembelajaran al Islam dan 

kemuhammadiyahan tanpa membandingkan. 

Adapun jenis penelitianya adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena dalam suatu tulisan 

yang berbentuk naratif. Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan dari data 

atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh 

dan memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.5 Subjek sekaligus 

data primer dalam penelitian ini adalah guru al Islam dan 

                                                           
5Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 28. 
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Kemuhammadiyahan, dan siswa yang akan memberikan informasi, data, dan 

keterangan yang terkait dengan peneitian ini yaitu dengan model 

pembelajaran al Islam dan Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 

Ngawi dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. Sedangkan Objek 

sekaligus data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data ataupun 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan model pembelajaran al Islam dan 

Kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen. 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung keaadaan tertentu6 berupa kegiatan yang ada di lapangan.7 

Metode observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek secara langsung 

untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam 

upaya mengumpulkan data penelitian.8Observasi adalah semua kegiatan yang 

ditujukan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap 

indikator dari proses dan hasil yang dicapai baik yang ditimbulkan oleh 

tindakan terencana maupun akibat sampingannya.9 

Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap gejala-gejala 

atau kegiatan yang berlangsung di tempat penelitian guna memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan model pembelajaran serta faktor 

penghambat proses pembelajaran. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan 

diteliti dari responden yang lebih mendalam.10 Sedangkan menurut Lexy J. 

Meleong wawancara adalah interaksi atara pewawancara dan yang 

                                                           
6Wina Sanjaya. Penelitian Pendidikan Jenis Metode Dan Prosedur(Jakarta:Kencana 

Perdana Media Grup.2013). hlm.76. 
7Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2005), hlm.220. 
8Djam’an Satori, Metodologi,,hlm. 105. 
9Kasibani Kasbolah. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Persada Press, 2001), hlm.50-51. 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Al Fabeta. 

2015), hlm.137 
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diwawancara.11Wawancara adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data dalam penelitian dengan menjadikan narasumber 

sebagai informan atau pemberi informasi dengan mencatat informasi yang 

diperoleh.12 

Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian kualitatif wawancara sifatnya 

mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas 

dari informan.13 

Informan yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru al-Islam dan 

Kemuhammadiyah dan siswa siswi. Data yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian, 

seperti model pembelajaran yang diterapkan dan faktor penghambat dalam 

proses pembelajaran. 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara merujuk 

langsung pada dokumen-dokumen penting.14 Metode dokumentasi adalah  

metode pengumpulan data-data dengan meninjau secara langsung dengan 

mencatat pokok-pokok penting dari dokumen yang tersedia berupa catatan  

untuk dijadikan laporan.15 Metode dokumentasi adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk merangkum data yang berkaitan dengan data-data 

document, seperti tulisan, gambar, catatan harian, surat, buku harian, dan 

lain-lain.16 

Dalam penelitian ini data dokumentasi yang akan dikumpulkan adalah 

data-data baik berupa dokumentasi, buku-buku, foto ataupun data-data lain 

yang berkaitan dengan data model pembelajaran al Islam   dan 

                                                           
11Lexy J. Moeleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 186. 
12Iqbal, M Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 85. 
13Ibid, hlm. 130.  
14Iqbal, M Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi, hlm. 87. 
15Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: 2011), hlm. 92. 
16Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta :Paradigma, 2012), 

hlm. 126-127. 
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kemuhammadiyahan yang berada di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan di 

SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis, analisis data yaitu 

pengolahan data untuk menarik suatu kesimpulan. Data yang diolah adalah 

data yang berkaitan dengan yang ada di dalam teori dan dikolaborasikan 

adakah keterkaitan dengan data yang ada di lapangan atau tidak.  

Data yang diperoleh pada penelitian ini dari hasil observasi di sekolah 

dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta hasil dari 

dokumen-dokumen sekolah yang terkait. Data-data yang diperoleh dianalisis 

dalam beberapa tahap yaitu: 

a. Tabulasi dan klasifikasi data 

  Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan model 

pembelajaran dalam kegiatan sekolah melalui observasi dan wawancara 

serta dokumen-dokumen sekolah yang terkait.17 

b. Reduksi data 

  Tahap ini merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. 

c. Interpredasi data 

  Apabila data yang didapat sudah spesifik tahap selanjutnya 

menginterpretasikan data atau mendiskripsikan hasil penelitian secara 

sejelas.18 

d. Kesimpulan data 

  Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis, 

sehingga akan mendapatkan kesimpulan akhir tentang gambaran hasil 

penelitian. Teknik penyimpulan data ini menggunakan metode induktif 

                                                           
17Ibid, hlm. 236. 
18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 334. 
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dengan mencari data sebanyak-banyaknya kemudian disimpulkan menjadi 

hipotesa kemudian disimpulkan umum-khusus.19 

  Kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana 

model pembelajaran al Islam.dan kemuhammadiyahan yang diterapkan di 

SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan di SMP Darul Ihsan Muhammadiyah 

Sragen serta apa saja faktor penghambat dalam model pembelajaran al 

Islam dan kemuhammadiyahan. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

3.1 Model pembelajaran al Islam dan kemuhammadiyahn ynag di terapkan di 

SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah 

Sragen 

3.1.1. Model Interaksi Sosial 

Interaksi sosial sebagaimana terdapat pada Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang 

perse-orangan dan antara perseorangan dan kelompok, dan antara 

kelompok dan kelompok. Hal ini sebagaimana yang diterapkan di 

SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen menggunakan model pembelajaran interaksi 

sosial dengan tujuan untuk melatih peserta didik agar bisa 

berinteraksi dengan sesama peserta didik, guru-guru maupun 

masyarakat di tempat atau lingkungan peserta didik berada.  

Selain itu model pembelajaran interaksi sosial juga sebagai 

konsep yang dinamis dalam mendekatkan peserta didik dengan 

lingkungan sekolah. Model pembelajaran interaksi diterapkan 

dengan menggunakan gaya pembelajaran interaksi satu arah, dua 

                                                           
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek…, hlm. 236. 
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arah bahkan gaya interaksi tiga arah. Model pembelajaran interaksi 

sosial juga menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok, 

pertemukan kelas, dan simulasi sosial. 

3.1.2. Model Pemprosesan Informasi 

Model memperoleh informasi adalah kelompok model 

pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengolah dan 

mengembangkan informasi, agar terciptanya suasana pembelajaran 

yang rileks sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga 

terwujudnya  pertumbuhan dan kemajuan belajar peserta didik 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hergenhahn dan 

Matthew Holson dalam bukunya yang berjudul Theories OF Learning 

bahwasanya pembelajaran anak harus sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. Yang demikian sama seperti yang diterapkan oleh 

SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen. Kedua sekolah ini menerapkan model 

pembelajaran informasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

Dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti 

penggunaan metode pembelajaran ketika proses pembelajaran, 

mengikuti pengajian, motivasi, pemahaman, penyampaian, review 

atau menghafal, dan implementasi. 

Metode pembelajaran ini sangat ringan dan mampu 

memahamkan siswa dalam menangkap ilmu yang disampaikan. 

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Hilda Taba ia 
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beranggapan bahwa kemampuan berfikir seseorang itu tidak dengan 

sendirinya berkembang dengan baik jika proses pembelajaran 

dikembangkan tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan 

berpikir seseorang. Kemampuan berpikir harus diajarkan melalui 

pendekatan khusus yang memungkin peserta didik terampil dalam 

berpikir. 

3.1.3. Model Pembelajaran Personal 

Model pembelajaran personal ini arah geraknya pada 

pengembangan diri peserta didik. Yang paling difokuskan adalah 

daya emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan 

yang harmonis dengan lingkungannya, baik lingkungan sekolah 

maupun lingkungan tempat tinggalnya. Model Pembelajaran 

personal ini diharapkan peserta didik mampu menjalin interaksi yang 

harmonis serta dapat mengolah informasi yang diperoleh secara 

efektif dan efisien. 

Hal demikian sebagaimana telah di paparkan pada bab II 

dan pada hasil penelitian di bab III, bahwasanya kedua sekolah 

tersebut baik SMP Muhammadiyah 6 Ngawi maupun SMP Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen sudah menerapkan model 

pembelajaran personal dalam pembelajaran dengan baik. Yang 

demikian sudah terbukti dengan diterapkan model pembelajaran 

diskusi dan lain-lain sebagai langkah agar peserta didik mampu 

bertukar pikiran serta mengendalikan emosi dengan baik ketika 
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menyampaikan pendapat atau gagasannya. Keberhasilan dalam 

model pembelajaran ini tentunya tidak terlepas dari peran guru al 

Islam dan kemuhammadiyahan dari kedua sekolah tersebut dalam 

membentuk atau mendesign suasana belajar yang aman dengan 

harapan agar peserta didik mampu mengeksplor dua potensi yang 

dimiliki baik potensi emosional ataupun potensi intelegensial. 

3.1.4. Model Pembelajaran Tingkah laku 

Model pembelajaran tingkah laku sangat erat kaitannya 

dengan kejadian atau peristiwa yang ada di lingkungan peserta didik. 

Karena lingkunganlah yang memberikan pengalaman yang berharga 

bagi peserta didik. Aspek yang dapat di nilai dari lingkungan peserta 

didik adalah perubahan perilaku peserta didik, setelah diberi 

rancangan. Karena model pembelajaran ini lebih fokus pada perilaku 

peserta didik.  

Ditinjauan dari bab II dan hasil penelitian pada bab III dapat 

dianalisis bahwa kedua sekolah yaitu SMP Muhammadiyah 6 Ngawi 

dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen sudah menggunakan 

model pembelajaran tingkah laku dengan sukses dan baik. Hal 

demikian terbukti dengan adanya perubahan gaya belajar peserta 

didik dari kedua sekolah tersebut dibukti dengan meningkatnya 

semangat belajar peserta didik dan bukti fisiknya adanya prestasi 

dalam bidang akademik. 
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3.2 Faktor penghambat model pembelajaran al Islam dan 

kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

3.2.1 Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri 

siswa. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses model 

pembelajaran al Islam dan kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah 

Sragen antara lain Kondisi peserta didik. Peserta didik dengan 

keadaan tubuh yang sakit, baik sakit ringan maupun akan 

menyebabkan turunnya kualitas kesiapan peserta didik dalam 

menerima ilmu. Selain itu kekurangan atau cacatnya anggota fisik 

seperti gangguan mata dan telinga menjadi pemicu dalam 

menangkap informasi yang ada. 

Faktor kecerdasan juga menjadi dampak dalam proses 

pembelajaran. Karena daya serap masing-masing peserta didik 

berbeda sehingga otak pun akan mengahasilkan kesimpulan yang 

berbeda. Faktor penghambat lain dari peserta didik adalah 

timbulnya rasa malas dan yang tidak kalah berpengaruh adalah 

pengaruh negatif dari teman sebaya. Indikasi menurunnya 

semangat belajar peserta didik. Karena pada usia anak SMP 

cenderung sangat labil emosionalnya serta sangat mudah 

terpengaruh oleh orang lain salah satunya adalah teman sebaya. 

3.2.2 Faktor eksternal  

Merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. 

Faktor ini antara lain kondisi lingkungan yang tidak mendukung 

dan kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang 

pembelajaran peserta didik. Sarana pembelajaran yang kurang 

memadai seperti di setiap ruangan kelas belum tersedia LCD atau 

proyektor dan belum semua ruangan di lengkapi dengan pendingin/ 

AC. Selain itu, kurangnya kedekatan emosional guru dan peserta 



14 
 

didik sehingga timbulnya jarak dan kesenjangan bagi peserta didik. 

Akibatnya ketika peserta didik mengalami kesulitan, akan timbul 

rasa malu untuk berkonsultasi. 

3.3 Solusi Mengatasi Faktor Penghambat dalam model pembelajaran al Islam 

dan kemuhammadiyahan 

Faktor penghambat tersebut ada beberapa solusi yang dapat 

diberikan yaitu: 

3.3.1 Hendaknya sekolah hendaknya menyediakan sarana dan 

prsarananya yang lengkap bagi peserta didik,  

3.3.2 Hendaknya guru lebih dekat dengan peserta didik sehingga tidak 

ada kesenjangan antara pendidik dan peserta didik. 

3.3.3 Hendaknya Guru lebih kreatif dalam proses model pembelajaran 

dengan cara mendokumentasi berupa video atau film ketika 

kegiatan simulasi atau demonstrasi langsung pada saat materi-

materi tertentu seperti thoharoh, shalat wajib, maupun shalat 

jenazah.Sekolah mengupayakan terciptanya keselarasan antara 

karakter yang dikembangkan dengan pembiasaan di rumah dan 

masyarakat 

3.3.4 Hendaknya siswa belajar sesuai dengan hati nurani dan 

kemampuananya tanpa harus terpengaruh oleh teman sebaya. 

4. Penutup 

Model pembelajaran al Islam dan kemuhammadiyahan di SMP 

Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

4.1 Model Pembelajaran yang diterapkan oleh guru al Islam dan 

kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul 

Ihsan Muhammadiyah sragen dengan model pembelajaran 1). interaksi 

sosial, 2). model pembelajaran pemprosesan informasi, 3). model 

pembelajaran personal dan 4). model pembelajaran perilaku. Empat 

model pembelajaran ini sudah diterapkan dengan baik, yang demikian 

dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih dalam bidang 

akademik terutama dalam bidang al Islam dan kemuhammadiyahan. 
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Seperti juara satu lomba cerdas cermat PAI tingkat kabupaten dan tingkat 

provinsi untuk SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan Juara satu lomba 

Cerdas Cermat tingkat Nasional pada MEA AWARD untuk SMP Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen  

4.2 Faktor Penghambat Model Pembelajaran al Islam dan 

kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen 

Faktor penghambat model pembelajaran al Islam dan 

kemuhammadiyahan di SMP Muhammadiyah 6 Ngawi dan SMP Darul 

Ihsan Muhammadiyah Sragen meliputi dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal antaralain kecerdasan peserta didik, 

keadaan fisik, semangat belajar peserta didik. Sedangkan faktor eksternal 

antaralain keadaan lingkungan yang tidak mendukung, sarana dan 

prasarana yang kurang memadai serta pengaruh teman sebaya yang 

kurang baik. 
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