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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan 

manusia dari berbagai aspek kehidupan, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik 

atau dengan kata lain aspek fikriyah, akhlakiyah, dan jasmaniyah. Karena 

pendidikan merupakan usaha sadar yang dimaksudkan untuk mengantarkan 

peserta didik kearah kesempurnaan dari aspek kehidupan manusia diatas, 

sehingga akan membentuk budi pekerti atau akhlak yang baik serta terdidik 

jiwanya. 

Dalam dunia pendidikan strategi mempunyai andil yang cukup besar 

dalam mencapai tujuan karena strategi menjadi sarana dan salah satu hal untuk 

mencapai tujuan yaitu materi pelajaran atau strategi pelajaran yang tersusun rapi 

dalam kurikulum pendidikan. Strategi pengajaran yang tidak tepat akan menjadi 

pengganggu kelancaran jalannya proses pendidikan. 

Salah satu faktor penentu kegiatan belajar mengajar adalah metode. 

Metode pengajaran adalah suatu cara untuk menyajikan pesan pembelajaran 

sehingga pencapain hasil pembelajaran dapat optimal. Dalam proses 

pembelajaran termasuk pendidikan agama Islam, metode memilki kedudukan 

yang penting dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Tanpa metode, suatu 
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pesan pembelajaran tidak akan dapat berproses secara efektif dalam kegiatan 

belajar mengajar kearah yang dicapai. (Rohmat, 1999 : 1) 

Upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah-sekolah termasuk sekolah 

dasar, tidak terlepas dari adanya peningkatan mutu guru, fasilitas dan semua 

sarana prasarana serta pembenahan kurikulum termasuk penggunaan metode 

belajar aktif, dimana guru dalam tugasnya sebagai pengajar harus selalu berusaha 

agar siswanya mampu mencapai keberhasilan belajar optimal, tentunya dengan 

meninggalkan sistem tradisional yang umumnya di warnai dengan peran guru 

sebagai sang maha tahu yaitu kegiatan belajar mengajar banyak menggunakan 

metode ceramah. (Sriyono, 1992 : 1) 

Banyak penggunaan metode ceramah dipakai oleh guru karena mudah 

untuk dilaksanakan tanpa menuntut usaha yang banyak. Sehingga siswa hanya 

menerima saja tanpa ada pemikiran yang kritis, padahal setiap siswa memilki 

kemampuan yang berbeda. Pola berfikir yang berbeda memerlukan dukungan 

metode yang sesuai, sehingga siswa dapat berkreasi dan aktif dalam 

pembelajaran. 

Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik, mereka memiliki 

kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda, latar belakang 

keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan lingkungan, membuat peserta 

pendidik berbeda dalam aktivitas, kreativitas, intelegensi, dan kompetensinya. 

(Mulyasa, 2005: 27). Jadi peserta didik harus bisa mengembagkan potensi yang 
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dia miliki, sehingga guru  atau pendidik dapat bekerja sama untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

Guru yang baik adalah guru yang bisa belajar dari muridnya, serta 

memiliki tanggung jawab atas tercapainya hasil belajar siswa. Guru berperan 

sebagai sumber belajar, pemimpin belajar, motivator, fasilitator dan evaluator 

belajar sehingga memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi siswa untuk 

belajar. (Sudjana, 1989 : 23 ). Dengan menjadi bagian dari siswa guru juga 

dituntut bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan 

dengan banyak menggunakan fasilitas didalam sekolah maupun lingkungan 

sekitar.  

Anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. 

Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari 

bukan hanya mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target 

penguasaan materi terbukti hanya berhasil dalam kompetensi “mengingat” 

jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 

persoalan dalam kehidupan jangka panjang (Nurhadi, 2004:104). 

Lingkungan belajar aktif adalah tempat dimana kebutuhan, harapan dan 

perhatian peserta didik mempengaruhi rencana pembelajaran pengajar. Buah dari 

proses pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan bermuara pada lingkungan. 

Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa manakala apa yang diperoleh dari 

pembelajaran dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam realitas 
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kehidupan. Inilah salah satu sisi positif yang melatarbelakangi pembelajaran 

dengan pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan, bukan merupakan 

pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya 

saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan 

adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai 

sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Hal tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan 

sikap cinta lingkungan. (http//tarmizi.wordpress.com) 

Semua metode dalam proses belajar mengajar dapat mengaktifkan siswa. 

Bagaimanapun, cara belajar “duduk-dengar-catat-hafal=DDCH” menuntut 

keaktifan siswa. Belajar aktif besar, kalau mungkin sampai 100% untuk ittu perlu 

adanya penataan bahan, pelaksanaan proses mengajar, alat evaluasi terhadap 

penyusunan satuan pelajaran dan yang lebih jauh lagi terhadap organisasi 

kurikulum, (Sriyono, 1992 : 2). Kemampuan profesional seorang guru teruji oleh 

kemampuan menguasai berbagai macam metode, terutama metode Active 

Learning atau belajar aktif. Hal ini guru dapat menggunakan berbagai macam 

metode, termasuk metode ceramah. Akan tetapi hanya terbatas pada materi yang 

banyak memerlukan penjelasan. 

Pendidikan Agama Islam memerlukan pengajaran yang baik sehingga 

baik dan tidaknya pengajaran agama Islam berpengaruh pula dengan baik dan 

tidaknya pengajaran itu sendiri (Rohmat, 1999 : 2). Metode belajar aktif dalm 
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pendidikan agama Islam, khususnya bagi kelas usia rendah merupakan cara yang 

efektif digunakan karena untuk mempelajari sesuatu dengan baik, belajar aktif 

membantu untuk mendengarkanya, melihatnya, mengajukan pertanyaan tentang 

pelajaran tertentu, dan mendiskusikannya dengan yang lain.  Yang paling penting 

mereka memecahkan masalah secara sendiri, memberikan contoh yang kreatif dan 

melakukan berbagai tugas. Belajar aktif dalam pendidikan agama Islam akan 

mampu menciptakan lulusan yang mandiri dan kreatif  karena segala aktifitasnya 

itu didasarkan atas pengalaman yang nyata. 

Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru sebagai satu lembaga 

pendidikan Islam mencoba untuk menjawab tantangan tersebut. Sekolah Dasar 

Islam Al-Azhar  28 Solo Baru berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam 

pembelajaran yaitu dengan  metode Active Learning. Sekolah ini berusaha 

memasukkan metode Active Learning dalam satuan pelajaran pada semua mata 

pelajaran. Salah satunya mata pelajaran yang menggunakan Active Learning 

adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Banyak sekolah yang hanya menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam, hal ini mengakibatkan peserta didik sulit 

untuk mengingat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kalau 

kita ketahui metode belajar mengajar merupakan faktor penting. Seperti dalam Al 

Qur’an surat Ali Imron : 159 Allah berfirman : 
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Artinya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati-hati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam mereka urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepadaNya.  

 

Pengertian yang dapat diambil dari firman Allah dalam Q.S Al Imron : 

159 yaitu bahwa memberi pelajaran untuk mencapai tujuan berdakwah atau 

tujuan mendidik dan mengajar umat itu haruslah dengan cara yang tepat, berkata 

benar, bijaksana dan tidak boleh kasar agar mendapat simpati dan berhasil (Abu 

Tauhid, 1990 ; 73). 

Dari keterangan tersebut, menunjukkan bahwa metode dalam kegiatan 

belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran agama Islam adalah faktor yang 

penting, mengingat tujuan pendidikan agama Islam dalam arti luas adalah 

menjadikan anak baik dari segi jasmani maupun rohaninya bermanfaat bagi 

dirinya maupun bagi umatnya. Sehingga metode bisa digunakan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam, seperti diskusi, bermain peran, metode 

bercerita, dan permainan. Karena pada hakekatnya anak-anak lebih menyukai 
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suatu pembelajaran yang “fun” atau menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas 

dalam kelas. Dari semua yang penulis paparkan diatas, maka penulis akan menitik 

beratkan penulisan skripsi ini dengan judul Implementasi Metode Active Learning 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas V Di Sekolah Dasar Islam 

Al-Azhar 28 Solo Baru Tahun Ajaran 2009/2010. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar mempermudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam 

memahami penelitian kami yang berjudul: Implementasi Metode Active Learning 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas V Di Sekolah Dasar Islam 

Al-Azhar 28 Solo Baru, penulis menyertakan penegasan istilah dalam judul 

tersebut. 

1. Implementasi 

Sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

implementasi bermakna pelaksanaan atau penerapan, sedangkan 

mengimplementasikan bermakna melaksanakan atau menerapkan 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 : 374). Jadi makna 

implementasi dalam skripsi ini adalah penerapan metode Active Learning 

dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 

 

 



8 

 

 
 

2. Active Learning 

Sesuatu metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar 

secara aktif menggunakan otak baik untuk menemukan ide pokok dari materi 

pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru 

mereka pelajari kedalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

(Zaini, 2002: xiii). 

 Pembelajaran aktif (Active Learning) dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, 

sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan 

sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu 

pembelajaran aktif (Active Learning) juga dimaksudkan untuk menjaga 

perhatian siswa/anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. 

(Hartono, 2009: 1). Dalam hal ini pembelajaran aktif merupakan segala 

bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam 

proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi, diantranya 

aktivitas siswa, peran guru dan pemanfaatan lingkungan dalam proses 

pembelajaran tersebut.   

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah bentuk kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mencapai suatu kemampuan atau nilai baru (Sagala, 2006:61). 

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa pembelajaran akan membentuk 
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sejauh mana kemampuan anak terhadap proses belajar mengajar, ataupun 

bentuk nilai-nilai apa yang didapat. 

4. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 Menurut Muhaimin (2001 : 76), pendidikan agama Islam adalah suatu 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut 

Abdurrahman Shaleh (1975 : 13), Pendidikan agama Islam adalah usaha 

berupa bimbingan dengan asuhan terhadap anak didik supaya ketika selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam 

serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan  

Menurut Ramayulis Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimani, bertaqwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran 

agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadits, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman. 

(http://fend-skripsifendighozali.blogspot.com). Maksud Pendidikan Agama 

Islam disini adalah salah satu mata pelajaran atau bidang studi pendidikan 

agama Islam yang dipelajari di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. 

5. Sekolah Dasar Islam Al Azhar 28 Solo Baru 

Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 didirikan pada tahun 2002 oleh 

yayasan Makarima Surakarta bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam 

http://fend-skripsifendighozali.blogspot.com/
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Al-Azhar Jakarta, Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang 

didirikan oleh Prof. Dr. Buya Hamka. SD Islam ini berdiri di atas areal seluas 

lebih dari 6000 m2 di kawasan Solo Baru, tepatnya di sebelah barat             

RS. DR. Oen Solo Baru. Berdasarkan surat keputusan No. 

568/III/KEP/YPIA.PH/1442.2002 dari YPI Al-Azhar pusat Jakarta, maka 

diputuskan bahwa SD Islam Al-Azhar ini menjadi cabang ke-28 dari seluruh       

Al-Azhar se-Indonesia. 

SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru menerapkan model pemebelajaran 

yang berdasarkan pembentukan karakter manusia berakhlakul karimah dengan 

peningkatan keilmuan. SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru ini memiliki visi dan  

misi mewujudkan peserta didik yang bertaqwa dan berakhlaq mulia, sehat 

jasmani dan rohani, cerdas, terampil, dan kreatif, serta memilki kemampuan 

dasar menghadapi era globalisasi bertumpu pada IMTAQ dan IPTEK.      

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul di atas adalah 

pelaksanaan Active Learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, 

cara yang sistematik, menarik dan menyenangkan yang disengaja oleh 

pendidik untuk mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam kepada 

siswa kelas V Sekolah Dasar Islam Al Azhar 28 Solo Baru. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pembatasan terhadap masalah agar   

penulisan tidak menyebar kemana-mana dan penulisan lebih terfokus pada 

masalah yang akan diteliti. Setelah melihat latar belakang masalah tersebut, maka 

rumusan masalahnya adalah :  

1. Bagaimana pelaksanaan metode Active Learning dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam kelas V Sekolah Dasar Islam Al Azhar 28 Solo Baru 

2. Bagaimana aktivitas siswa dan peran guru dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam kelas V di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru? 

3. Bagaimana pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam kelas V di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

Implementasi Metode Active Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas V Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru, yaitu : 

a. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan metode Active Learning dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam kelas V Sekolah Dasar Islam Al 

Azhar 28 Solo Baru. 
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b. Untuk menemukan aktivitas siswa dan peran guru dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam kelas V Sekolah Dasar Islam Al Azhar 28 Solo 

Baru.  

c. Untuk menemukan pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam kelas V Sekolah Dasar Islam Al Azhar 28 Solo 

Baru. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang 

penentuan sikap-sikap yang seharusnya dimiliki manusia dan dapat 

memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya metode Active Learning dalam pembelajaran agama Islam. 

b.  Secara Praktis 

1. Bagi siswa, memberikan motivasi dan informasi tentang belajar 

secara langsung serta dapat memecahkan permasalahan 

sehingga dapat mengamalkan apa yang telah mereka pelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

wawasan atau memperkaya khasanah dalam proses kegiatan 

belajar mengajar yang menyenangkan. 
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3. Bagi Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru, hasil 

penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam 

rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga 

dapat menjadikan sekolah ini lebih inovatif, kreatif dan dinamis 

sesuai perkembangan zaman yang semakin maju.  

4. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman secara langsung 

tentang penerapan Active Learning dan memberikan bekal agar 

mahasiswa sebagai calon guru pendidikan agama Islam siap 

melaksanakan tugas sesuai kebutuhan dan perkembangan 

zaman. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian ini, penulis mengacu 

pada beberapa penelitian yang sejenis, diantaranya adalah : 

Penelitian yang disusun oleh Ariesta Shintawati (UMS, 2008). Dengan 

judul Metode Active Learning Dalam Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah 

Keagamaan Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Tahun 

Ajaran 2007/2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelajaran fiqih banyak 

memakai metode ceramah sehingga menimbulkan kejenuhan, dan ini perlu 

diadakannya pembenahan terhadap metode yang disampaikan dengan 
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menggunakan Active Learning agar proses pembelajaran menjadi efektif. Every 

one is teacher here. 

Dalam Penelitian lain yang dilakukan oleh Yahya Setyawan (UMS, 

2009). Dengan judul skripsi Penerapan Strategi Active Learning Dalam 

Pembelajaran Akidah Di Pondok Pesantren Islam Darussyahadah Simo Boyolali 

Tahun Pelajaran 2008/2009. Penelitian ini mengemukakan belajar aktif tersebut 

membantu untuk mempelajari sesuatu dengan baik, mendengar, melihat, 

mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu. Lebih banyak diminati oleh 

santri ketika mengahadapi mata pelajaran PAI. 

Menurut Penelitian dari Ahmad Zanin Nu’man (UMS, 2007), dengan 

judul skripsi Metode Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Falah Sirahan Kecamatan Cluwek 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2006-2007. Dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa dalam pembelajaran bahasa arab di mak darul falah para guru 

menggunakan metode antara lain Broken Teks (Teks Acak), True of False (Benar 

Atau Salah), Rotating Roles (Permainan Bergilir), Muhadloroh (Latihan Pidato), 

Mutholaah (Diskusi Kitab) dan Idzaah. Faktor pendukungnya : Lingkungan 

gedung yang strategis dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar, fasilitas yang 

cukup memenuhi untuk metode Active Learning, dan guru dari lulusan Tarbiyah 

sehingga bisa dapat menguasai metode tersebut. Faktor penghambat : kuatnya 

pengaruh  budaya pola pembelajaran kurikulum lama terhadap siswa, penyediaan 
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alokasi waktu mengajar yang relative kurang, ada beberapa siswa yang gaduh 

ketika kegiatan pembelajaran dan kecepatan siswa menerima pelajaran tidak 

sama. 

Pada penelitian lain yang dilakukan  oleh Jatmi Pujiastuti dengan judul 

Efektivitas Strategi “ True or False Dan Card Sort “ Dalam Pembelajaran Fiqh 

Siswa Kelas VIII (Studi kasus di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2008/2009. Penelitian ini mendeskripsikan Strategi True or False adalah 

aktivitas kolaboratif yang dapat mengajak siswa untuk terlibat kedalam materi 

pembelajaran dengan segera, strategi ini menumbuhkan kerjasama tim, berbagi 

pengetahuan dan belajar secara langsung. Sedangkan strategi Card Sort adalah 

strategi kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, 

klasifikasi, fakta tentang obyek atau mereview ilmu yang telah diberikan 

sebelumnya, dengan cara menggunakan kartu sebagai media dalam pelaksanaan 

pembelajarannya dan tidak membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak. 

Berdasarkan data yang diperoleh secara empirik, strategi ” Card Sort ” 

lebih efektif daripada strategi ” True or False ” bila diterapkan dalam 

pembelajaran Fiqh kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 

2008 / 2009. hal ini dikarenakan strategi ”Card Sort” lebih komplek, bervariasi, 

menyenangkan, menarik dan menjadikan pembelajaran tidak membosankan.   

Dari beberapa kajian pustaka yang dipaparkan di atas yang senada 

dengan judul penulis, ternyata belum ada yang meneliti judul tersebut di atas, 
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demikian juga lokasinya. Oleh karena itu penelitian ini memenuhi unsur 

kebaharuan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sebab 

data-data yang dikumpulkan dari lapangan langsung terhadap obyek yang 

bersangkutan yaitu Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. Namun jika 

dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, 

fenomen-fenomena, dan tidak berupa angka-angka.   

2. Metode Penentuan Subyek 

Untuk meneliti subyek yang ada di lapangan, penelitian ini 

menggunakan metode populasi. Adapun pengertian dari populasi adalah 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti 

(Sugiarto, 2001 : 2). Populasi dalam penelitian ini adalah guru pendidikan 

agama Islam dan siswa Sekolah Dasar  Islam Al-Azhar 28 Solo Baru kelas V. 

Guru berjumlah 1 orang dengan siswa kelas V yang berjumlah 57 orang yang 

dibagi menjadi dua kelas yaitu VA dan VB. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode :  

a.  Metode Observasi  

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan (Patilima, 2005 : 69). Metode ini penulis 

gunakan untuk mengamati, mendengarkan, dan mencatat langsung 

terhadap implementasi metode Active Learning dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam, aktivitas siswa, peran guru dan pemanfaatan 

lingkungan sekitar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas V 

di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. 

b. Metode Interview 

Interview (Wawancara) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer)  yang  mengajukan pertanyaan  dan  terwawancara 

(interviewee)  yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan (Moleong, 

2007 : 186). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

implementasi metode Active Learning dalam pembelajaran pendidikan 
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agama Islam. Kurikulum, metode serta teknik pembelajaran yang 

bersumber kepada kepala sekolah dan guru pengampu mata pelajaran. 

c. Metode Dokumentasi 

 Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 

2007 : 216). Metode ini digunakan unutk memperoleh data tentang 

gambaran umum SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru, yang meliputi letak 

geografis, sejarah berdirinya, keadaan sarana dan prasarana, jumlah guru, 

jumlah karyawan, jumlah siswa, kurikulum, jadwal pelajaran dan kegiatan 

harian.  

4. Metode Analisis Data 

Proses menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitattif 

deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan, diantaranya adalah reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi (Milles dan Haberman, 

1992 : 16). Pertama, setelah pengumpulan data selesai, maka tahap 

selanjutnya adalah mereduksi data yang telah diperoleh, yaitu dengan 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan. Tahap 

kedua, data akan disajikan dalam bentuk narasi, kemudian tahap ketiga akan 

dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. 

Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan cara induktif yaitu berfikir dari pengetahuan yang bersifat 
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umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, apabila kita hendak 

menilai seuatu kejadian yang khusus (Sutrisno, 1992 : 42). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah  dalam penyajian dan memahami skripsi yang 

penulis tulis, maka sripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini akan membahas mengenai: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas tentang pengertian Active Learning, pengelolaan belajar 

aktif, jenis-jenis metode Active Learning, pengertian Pendidikan Agama Islam, 

fungsi dan kegunaan pembelajaran pendidikan agama Islam, tujuan Pembelajaran 

pendidikan agama Islam, metode pembelajaran pendidikan agama Islam, 

implementasi Active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Bab III Gambaran Umum  tentang SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru yang 

meliputi letak geografis, sejarah berdirinya SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru, 

visi dan misi, keadaan guru, karyawan dan siswa, stuktur organisasi, sarana dan 

prasarana. Gambaran umum tentang pelaksanaan metode Active Learning, 

aktivitas siswa dan peran guru, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam  di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. 
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Bab IV Analisis terhadap pelaksanaan metode Active Learning, aktivitas 

siswa dan peran guru, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam  di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. 

Bab V Penutup, pada bab ini akan memuat tentang: kesimpulan, saran, 

dan penutup.  

 
 




