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PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ACTIVE 

LEARNING TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS BELAJAR  

SISWA PAI KELAS X SMA NEGERI 1 SAMBUNGMACAN 

 

Abstrak 

Active learning merupakan salah satu cara dalam meningkatkan konsentrasi 

belajar pada siswa dalam proses pembelajaran. Konsentrasi belajar berdampak 

pada meningkatnya kualitas belajar PAI pada siswa kelas X yang sedang 

beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dalam menerapkan model 

pembelajaran active learning memiliki pengaruh terhadap peningkatan belajar 

pada siswa, khususnya mata pelajaran PAI kelas X SMA Negeri 1 

Sambungmacan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

terhadap kualitas belajar PAI pada siswa dan untuk mengetahui hasil saat proses 

pembelajaran PAI setelah penerapan active learning di kelas X SMA Negeri 1 

Sambungmacan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Teknik pengumpulan 

data digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis 

dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dalam bentuk induktif 

yaitu dari fakta ke teori. Hasil penelitian kondisi kualitas yang rendah pada siswa 

pada mata pelajaran PAI khususnya materi aqidah dan hafalan. Guru PAI 

mengatasinya dengan menerapkan model pembelajaran actitve learning. Dalam 

penerapannya memiliki pengaruh pada meningkatnya kualitas belajar siswa 

dengan ditunjukkan melalui kesanggupan siswa dalam memahami materi PAI dan 

mampu menjelaskan kembali menggunakan bahasa sendiri serta mampu 

menerapkan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupannya. Sedangkan 

hasil keberhasilan proses pembelajaran setelah penerapan active learning dalam 

meningkatkan kualitas belajar pada siswa dapat dilihat dari naiknya nilai ulangan 

siswa dari materi aqidah semester 1 dengan materi aqidah semester 2.  

 

Kata Kunci : active learning, kualitas belajar, PAI, siswa, kelas X 

 

Abstract 

Active learning is one way to improve the concentration of learning in students in 

the learning process. The concentration of learning has an impact on improving 

the quality of PAI learning in class X students who are adapting to new 

environments. So that in applying the active learning model of learning has an 

influence on the improvement of learning in students, especially subjects of PAI 

grade X SMA Negeri 1 dependmacan. The purpose of this study was to determine 

the effect on the quality of learning PAI on students and to determine the results 

during the learning process of PAI after the application of active learning in class 

X SMA Negeri 1 dependmacan. The method used in this study is a qualitative 

approach to the type of research that is field research. Data collection techniques 

used were observation, interviews and documentation. Data were analyzed using 

qualitative descriptive data analysis, in the form of inductive namely from facts to 

theory. The results of the study of low quality conditions in students on PAI 

subjects, especially aqidah and memorization materials. PAI teachers overcome 
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this by applying the actitve learning learning model. In its application it has an 

influence on improving the quality of student learning by being shown through 

students' ability to understand PAI material and being able to explain again using 

their own language and being able to apply the knowledge that has been obtained 

in their lives. While the results of the success of the learning process after the 

application of active learning in improving the quality of learning in students can 

be seen from the increase in students' test scores from the aqidah material 

semester 1 with the material aqidah semester 2. 

 

Keywords : active learning, quality learning, PAI, students, class X 

 

1. PENDAHULUAN  

Dalam proses pendidikan tidak luput dari sebuah pembelajaaran yang bisa berupa 

pembelajaran formal atau nonformal. Pada dasarnya pembelajaran adalah salah 

satu upaya untuk mengarahkan siswa ke dalam proses belajar agar dapat mencapai 

tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan dan dianggap berhasil dalam 

proses belajar mengajar.  

Sedangkan keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur dari 

keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta dilihat dari pemahaman, 

ketrampilan dan tingkat penguasaan materi. Namun sekarang ini kualitas belajar 

pada siswa cenderung menurun. Penurunan tersebut dapat dilihat dari hasil belajar 

yang rendah.  

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diterapkan 

sekolah merupakan salah satu pembelajaran yang terkesan membosankan. Hal 

tersebut dikarenakan guru PAI sering menggunakan metode ceramah dalam 

memberikan materi ajarnya. Hal tersebut membuat siswa sulit untuk memahami 

materi yang diberikan.  

Pembelajaran PAI juga dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 1 Sambungmacan. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang berada 

di kecamatan Banaran, Sragen. Berada persis di perbatasan antara Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. Sehingga siswa yang berada di dalamnya berasal dari dua 

Provinsi yang berada. Dapat kita ketahui bahwa setiap Provinsi penduduknya 

memiliki karakter masing-masing, begitupula dengan siswa yang ada di SMA 

Negeri 1 Sambungmacan ini. 
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Terutama untuk kelas X yang baru saja memasuki masa putih abu-abu. 

Mulai hal baru dengan lingkungan baru membuat mereka memerlukan suatu 

pembelajaran yang menyenangkan namun m mereka dapat memahami apa yang 

disampaikan. Sehingga siswa menjadi nyaman untuk bersekolah di SMA 

tersebut.  

Dengan demikian maka diperlukan guru yang memiliki keterampilan 

mengajar untuk memodifikasi proses pembelajaran agar terkesan menyenangkan 

dan siswa paham. Hal tersebut berlaku pula untuk guru PAI, dimana harus 

memiliki model pemebelajaran tersendiri agar siswa memahami apa yang 

diajarkan dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran PAI.  

Model yang digunakan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 

2013 sangatkan beragam. Salah satunya harus menciptakan belajar aktif dalam 

kelas. Menurut T. Raka Joni dalam Abu Ahmadi, belajar aktif sendiri dapat 

dilihat dari dua segi, yaitu segi peserta didik yang berarti belajar aktif merupakan 

proses kegiatam yang dilakukan peserta didik dalam rangka belajar. Kegiatan 

yang dimaksud berupa kegiatan fisik, mental atau keduanya (Ahmadi dan 

Prasetya, 2005). 

Belajar aktif atau active learning merupakan cara belajar dengan kegiatan 

membangun makna atau pengertian terhadap pengalaman dan informasi yang 

dilakukan oleh siswa, bukan guru, serta menganggap mengajar sebagai kegiatan 

menciptakan suasana yang mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar 

peserta didik sehingga berkeinginan terus menerus untuk belajar seumur 

hidupnya, dan tidak tergantung kepada guru atau orang laun bila mereka 

mempelajari hal-hal baru (Sukandi, 2003). 

Tipe model pembelajaran active learning sangatlah beragam, salah duanya 

yaitu model pembelajaran Question Student Have yang digunakan guna 

mendapatkan partisipasi melalui tulisan-tulisan dari pada percakapan (Silberman, 

2007). Dan model pembelajaran tipe Reading Guide yang berguna untuk 

memperoleh tanggung jawab dari setiap individu dalam mencari tahu informasi 

sesuai dengan guide yang diberikan guru (Silberman, 2007).  
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Dengan kedua tipe model pemebalajaran active learning yaitu Question 

Student Have dan Reading Guide dapat meningkatkan kualitas belajar pada 

peserta didik sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran PAI secara 

maksimal. Terutama untuk pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Sambungmacan.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui pengaruh 

penerapan model pembelajaran active learning terhadap peningkatan kualitas 

belajar siswa kelas X  pada pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Sambungmacan. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X dalam pembelajaran PAI 

sesudah menggunakan model pembelajaran active learning dalam proses belajar 

mengajar di SMA Negeri 1 Sambungmacan. 

 

2. METODE 

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan 

menggunakan jenis penelitian lapangan maka penulis datang langsung ke SMA 

Negeri 1 Sambungmacan untuk melakukan pengamatan dan terlibat langsung 

pada subjek serta objek penelitian yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan yang 

dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif. Penulis akan mengawali penelitian 

dengan mengumpulkan data-data dari lapangan. Data tersebut diperoleh dari 

observasi, wawancara dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan pada sebuah 

lembaga pendidikan di Kabupaten Sragen yaitu SMA Negeri 1 Sambungmacan. 

Subjek yang dipilih terdapat dua kategori yaitu guru PAI kelas X SMA Negeri 1 

Sambungmacan yang bernama Anna Nur Rofiqoh, S.Pd dan siswa siswi kelas X 

SMA Negeri 1 Sambungmacan. Ada 3 kelas yang diteliti karena keterbatasan 

waktu peneliti yang singkat. Ketiga kelas tersebut adalah kelas X IPA 1, IPS 1, 

dan IPS 2. Siswa yang diteliti merupakan siswa yang memiliki kualitas belajar 

PAI relative rendah. Dalam penelitian ini, data didapatkan dengan 3 tahapan yaitu 

observasi segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah serta siswa siswi kelas X 

SMA Negeri 1 Sambungmacan, wawancara hanya dilakukan dengan guru PAI 

kelas X dan siswa siswi kelas X yang mengalami kesulitan belajar. Tahapan 

terakhir yaitu dokumentasi.Setelah data terkumpul akan dianalisis menggunakan 

analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan 
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memberikan gambaran atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan. 

Data yang sudah ada dari hasil wawancara tentang upaya guru PAI dalam 

menangani kesulitan belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Sambungmacan, 

kemudian disusun, diolah dan dihubungkan hingga menjadi sebuah kesimpulan 

atau teori. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Active Learning dalam 

Peningkatan Kualitas Belajar PAI Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 

Sambungmacan 

Dalam proses belajar mengajar tidak luput dari suatu permasalahan yang muncul. 

Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa hal, karena guru mata pelajarannya 

atau siswa itu sendiri. Begitu juga yang terjadi dalam pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 1 Sambungmacan, yang menurut guru PAI Anna Nur Rofiqoh, S.Pd, siswa 

kelas X di sekolah tersebut memiliki kualitas belajar yang rendah. Hal tersebut 

diketahui dari hasil wawancara dengan siswa perwakilan kelas X IPA dan IPS. 

Selain wawancara juga guru melihat dari hasil pembelajaran di semester awal.  

Faktor yang menyebabkan para siswa memiliki kualitas belajar yang 

rendah karena proses adaptasi yang mereka jalani ditingkat pertama Sekolah 

Menengah Atas (SMA), dengan materi dan jam pembelajaran yang berbeda dari 

Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Selain itu dari hasil wawancara kepada para siswa kelas X, sebagaian dari 

mereka menyatakan bahwa memiliki kualitas belaja rendah dalam beberapa 

pelajaaran kecuali PAI, karena guru meyampaikan dengan metode yang tidak 

menarik hal ini disampaikan oleh siswa kelas X IPA 1 yaitu Satrio Herry 

Prabowo, dan kurang minatnya dengan pembelajaran disampaikan oleh 

kebanyakan perwakilan kelas X seperti Akbar Alamanda (X IPA 1), Gesti 

Purwanti (X IPS 1), serta Ravi Apriansyah dan Farhan Zulfahmi Naufal (X IPS 

2).  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata siswa 

memiliki kualitas belajar yang rendah dikarenakan kurangnya minat untuk 
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mempelajari materi pelajaran tersebut. Kurangnya minat siswa diakibatkan dari 

kurang jelasnya guru menyampaikan materi pembelajaran di kelas. 

Sedangkan dalam pembelajaran PAI siswa mengalami kesulitan karena 

beberapa alasan, salah satunya dengan adanya hafalan ayat-ayat al-Qur’an yang 

demikian disampaikan oleh Alfian Aji siswa dari kelas X IPS 1.   

Namun hal itu tidak sesuai dengan syarat penentuan rendah tingginya 

kualitas belajar pada siswa. Dimana syarat untuk menentukan kualitas belajar 

siswa yaitu dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 

yang harus dinilai terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Dan kemudian dilihat dari hasil ulangan didapati siswa memiliki nilai 

ulangan yang cukup dengan rentang nilai 70-79. Dimana nilai tersebut merupakan 

acuan dalam menetapkan kualitas belajar siswa di satu KD pembelajaran. 

Setelah diketahui hasil belajar siswa, kemudian bu Anna Nur Rofiqoh, S.Pd, 

berupaya meningkatkan kualitas belajar PAI pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Sambungmacan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran di kelas yaitu 

active learning. Hal itu terbukti diterapkan oleh guru PAI bu Anna Nur Rofiqoh, 

S.Pd dalam pembelajaran PAI kelas X SMA Negeri 1 Sambungmacan. Supaya 

siswa mampu berkonsentrasi dengan materi yang disampaikan.  

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa upaya yang dapat digunakan guru 

untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan cara menciptakan konsentrasi 

belajar pada siswa itu sendiri. Untuk menciptakan konsentrasi belajar menurut 

Hendra Surya salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran active 

learning dan memberikan penyegaran ditengah-tengah pembelajaran. Penyegaran 

bisa diterapkan selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian dilanjutkan kembali 

pemebalajaran yang sudah terjeda. 

Pembelajaran Active Learning juga dirasakan oleh para siswa yang 

dinyatakan oleh Adinda Lilin Setya Rahayu dan Asroful Azis siswa X IPA 1, 

Susanti Indriyani dan Jauhar Yuliano siswa X IPS 1, Naviana Putri Handayani 

dan Fatimah Raya Rabbani Widayanto siswa X IPS 2. 
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Dalam penerapan model pembelajaran active learning bu Anna Nur 

Rofiqoh, S.Pd menjelaskan dalam wawancaranya bahwa ia menggunakan model 

pembelajaran active learning tipe question student have dan reading guide. Yang 

masing-masing tipe digunakan pada materi-materi tertentu dengan tujuan agar KD 

tercapai secara maksimal. Menurut Hisyam Zaini dkk yang menjelaskan tentang 

tipe model pembelajaran active learning terbagi menjadi 40 tipe yang dua 

diantaranya adalah question student have dan reading guide.Prosedur penerapan 

antara tipe satu dan lainnya sangatlah berbeda.  

Berikut ini prosedur penerapan tipe question student have yang digunakan 

oleh bu Anna Nur Rofiqoh, S.Pd dalam penjelasannya pada wawancara sebagai 

berikut :  

a. Siswa diminta untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari.  

b. Mereka mencoba pahami sendiri apa yang mereka baca.  

c. Jika mereka tidak mampu memahaminya dapat ditulis apa yang belum mereka 

pahami dalam secarik kertas.  

d. Setiap siswa menulis atau memberikan satu pertanyaan yang dituangkan 

dalam kertas.  

e. Setelah semua siswa selesai menulis, kertas dikumpulkan kembali ke meja 

guru.  

f. Kemudian guru mengacak kertas tersebut dan memberikan motivasi siswa 

agar dapat menjawab pertanyaan yang teman kalian berikan dengan jawaban 

sebenar-benarnya.  

g. Dan kertas yang tak bernama yang sudah dikumpulkan tadi dibagikan secara 

acak kepada siswa.  

h. Setelah semua siswa mendapat kertas, guru memberikan waktu mereka untuk 

mencari jawabnya.  

i. Kemudian pertanyaan dibahas satu persatu sampai selesai. 

j. Diakhir pembelajaran guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban 

yang belum sempurna. 
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Prosedur di atas sama dengan apa yang dijelaskan Nike Iswandari dalam 

skripsinya. Dia menjelaskan bahwa prosedur penerapan model pembelajaran tipe 

question student have sebagai berikut :  

a. Guru menjelaskan secara singkat materi dengan menggunakan media berupa 

power point dan papan tulis.  

b. Sembari guru menjelaskan materi, siswa mengamati materi pada handout yang 

telah diberikan.  

c. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok 

d. Guru membagikan potongan kertas kosong kepada setiap peserta didik.  

e. Guru meminta peserta didik untuk menulis satu pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang telah disampaikan.  

f. Setelah peserta didik menulis pertanyaan yang berkenaan dengan materi yang 

disampaikan, potongan kertas yang berisi pertanyaan dalam kelompok saling 

ditukarkan dengan kelompok yang lainnya.  

g. Setelah bertukar pertanyaan, masing-masing kelompok saling berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan dari kelompok yang lainnya.  

h. Masing-masing kelompok mulai mencoba menjawab satu persatu pertanyaan 

yang diajukan oleh kelompok yang lain.  

i. Guru mengkoreksi setiap pertanyaan beserta jawaban dari siswa.  

j. Guru menginstruksikan peserta didik untuk mengumpulkan seluruh 

pertanyaan sebagai evaluasi bagi guru.  

k. Guru membuat kesimpulan bersama dengan siswa. 

Sedangkan tipe reading guide yang diterapkan oleh bu Anna Nur Rofiqoh 

memiliki prosedur penerapan sebagai berikut : 1) Guru menjelaskan terlebih 

dahalu materi yang akan dipelajari secara singkat. 2) Guru memberikan kertas 

yang berisi guide. 3)  Kemudian dibagian kepada setiap siswa. 4) Dan siswa 

diberikan waktu untuk mengisi guide tersebut dengan jelas dan benar. 5) Setelah 

selesai guide tersebut dibahas satu persatu sampai siswa memahaminya.  

Sama halnya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Khairul Lutfi dalam 

jurnalnya. Menurutnya prosedur reading guide sebagai berikut :  
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a. Guru menjelaskan secara singkat materi Bahan Minuman dengan 

menggunakan media berupa power point dan papan tulis.  

b. Sembari guru menjelaskan materi, siswa mengamati materi pada buku 

pelajaran.  

c. Guru memberikan kertas (guide) berisi pertanyaan terkait materi.  

d. Peserta didik mencari jawaban terkait jawaban dari guide.  

e. Peserta didik mengolah informasi tersebut menjadi jawaban atas 

pertanyaan/pernyataan dalam guide.  

f. Peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan kepada peserta didik yang 

lain.  

g. Peserta didik bertanya jika ada materi yang belum dipahami.  

h. Guru memberikan klarifikasi atau kesimpulan. 

Setelah diterapkannya model active learning terdapat pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan kualitas belajar siswa. Ketika menggunakan model 

ceramah materi yang sudah disampaikan minggu lalu siswa akan mudah tidak 

mengingat saat ditanyakan lagi dipertemuan selanjutnya. Namun setelah 

diterapkannya model active learning siswa akan mengingatnya walau hanya 

sedikit seperti pada point-point pembelajaran sebelumnya.  

Pengaruh tersebut sama halnya dengan keberhasilan siswa dalam aspek 

kognitif ketika belajar. Hal yang menunjukkan siswa memiliki kualitas belajar 

yang baik jika siswa mampu mengingat informasi yang sudah disampaikan 

sebelumnya. Kemampuan siswa mengingat informasi yang sudah disampaikan 

merupakan tingkat pertama yang dapat dihasilkan dari penilaian aspek kognitif 

yaitu tingkat pengetahuan.  

Pengaruh yang lain menurut bu Anna Nur Rofiqoh, S.Pd, siswa menjadi 

tertarik untuk aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga dia akan belajar 

secara maksimal. Pembelajaran berjalan dengan sangat menyenangkan. Untuk 

guru sendiri berpengaruh yaitu dapat mencapai KD yang harus dicapai secara 

maksimal. 
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3.2 Hasil Belajar Siswa Kelas X Sesudah Menggunakan Model Pembelajaran 

Active Learning di SMA Negeri 1 Sambungmacan   

Setelah penerapan model pembelajran active learning muncul suatu hasil pada 

setian individu siswa. Dijelaskan oleh bu Anna Nur Rofiqoh, S.Pd, hasil yang 

kongkrit dapat dilihat dari nilai ulangan mata pelajaran materi yang berkaitan 

dengan aqidah, akhlak dan sejarah Islam. Sebelum diterapkan active learning 

siswa memiliki nilai ulangan yang cukup dengan rentang nilai 70-79. Setelah 

diterapkan model tersebut nilai ulangan siswa menjadi baik dengan rentang nilai 

80-89.  

Hasil yang muncul lainnya setelah peningkatan hasil nilai ulangan, seperti 

yang dijelaskan beliau guru PAI bu Anna Nur Rofiqoh, S.Pd yaitu siswa mulai 

memahami apa yang dipelajarinya. Saat dirinya diminta untuk menjelaskan 

kembali, dia mampu menjelaskannya dengan bahasa sendiri secara jelas dan 

benar.  

Seperti yang dijelaskan dalam kerangka teoritik bahwa salah satu tingkatan 

yang ada di aspek kognitif adalah tingkat pengetahuan.  Tingkat pengetahuan 

sendiri merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan kembali materi yang 

sudah dipelajari menggunakan bahasa mereka sendiri. 

Dengan adanya active learning membuat siswa kelas X SMA Negeri 1 

Sambungmacan menjadi aktif ketika pembelajaran. Sehingga mereka semakin 

memahami materi dan mengerti. Beberapa dari mereka mengaplikasikan materi 

kedalam kehidupan sehari-hari. Seperti materi mengenai ibadah. Hal tersebut 

menurut bu Anna Nur Rofiqoh, S.Pd merupakan perkembangan yang sangat 

penting dalam sebuah pembelajaran. Siswa tidak hanya memahami materi 

pembelajaran namun dapat mengamalkannya di kehidupannya.  

Penilaian hasil belajar siswa sendiri dapat dilihat dari aspek psikomotorik, 

dalam aspek ini tidak memiliki tingkatan namun memiliki tahap dalam 

mengetahui keberhasilan belajar pada siswa. Tahapan yang sesuai dengan 

penjelasan di atas adalah tingkat imitasi (peniruan) dimana siswa memiliki 

kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang 

dilihat / diperhatikan sebelumnya. 
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4. PENUTUP  

Dalam proses belajar mengajar tidak luput dari suatu permasalahan yang muncul. 

Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa hal, karena guru mata pelajarannya 

atau siswa itu sendiri. Faktor yang menyebabkan para siswa memiliki kualitas 

belajar yang rendah antara lain :  

a. Proses adaptasi yang mereka jalani ditingkat pertama Sekolah Menengah Atas 

(SMA), dengan materi dan jam pembelajaran yang berbeda dari Sekolah 

Menengah Pertama (SMP).  

b. Siswa memiliki minat yang kurang terhadap pembelajaran. 

c. Kurang jelasnya guru menyampaikan materi pembelajaran di kelas.  

Sedangkan dalam pembelajaran PAI siswa mengalami kesulitan karena 

beberapa alasan, salah satunya dengan adanya hafalan ayat-ayat al-Qur’an.  

Upaya meningkatkan kualitas belajar PAI pada siswa kelas X SMA Negeri 

1 Sambungmacan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran di kelas yaitu 

active learning. Dengan metode tersebut mampu menumbuhkan konsentrasi 

belajar pada siswa yang akan mampu meningkatkan kualitas berlajar itu sendiri.  

Dalam penerapan model pembelajaran active learning bu Anna Nur 

Rofiqoh, S.Pd menjelaskan dalam wawancaranya bahwa ia menggunakan model 

pembelajaran active learning tipe Question Student Have dan Reading Guide. 

Yang masing-masing tipe digunakan pada materi-materi tertentu dengan tujuan 

agar KD tercapai secara maksimal.  

Setelah diterapkannya model active learning terdapat pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan kualitas belajar siswa. Ditandai dengan : 

a. Hal yang menunjukkan siswa memiliki kualitas belajar yang baik jika siswa 

mampu mengingat informasi yang sudah disampaikan sebelumnya.  

b. Siswa menjadi tertarik untuk aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga dia 

akan belajar secara maksimal.  

c. Dapat mencapai KD yang harus dicapai secara maksimal. Setelah penerapan 

model pembelajran active learning muncul suatu hasil pada setian individu 

siswa.  
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d. Siswa mulai memahami apa yang dipelajarinya. Saat dirinya diminta untuk 

menjelaskan kembali, dia mampu menjelaskannya dengan bahasa sendiri 

secara jelas dan benar.  

Dengan adanya active learning membuat siswa kelas X SMA Negeri 1 

Sambungmacan menjadi aktif ketika pembelajaran. Penilaian hasil belajar siswa 

sendiri dapat dilihat dari aspek psikomotorik, dalam aspek ini tidak memiliki 

tingkatan namun memiliki tahap dalam mengetahui keberhasilan belajar pada 

siswa. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Ahmadi, Abu dan Joko Tri Prasetya. (2005). Strategi Belajar Mengajar. Bandung: 

Pustaka Setia. 

Sukandi, Ujang. (2003). Belajar Aktif dan Terpadu: Apa, Mengapa, Bagaimana. 

Surabaya : Duta Graha Pustaka. 

L. Silberman, Melvin. (2007). Active Learning : 101 Strategi Pembelajaran Aktif. 

Yogyakarta : YAPPENDIS. 

Daulay, Haidar Putra. (2016). Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah. Jakarta: Kencana. 

Arifin. (1993). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta : Bina Aksara. 

Gora, Winastawan dan Sunarto. (2010). Pakematik Strategi Pembelajaran Inovatif 

Berbasis TIK. Jakarta : Alex Media Komputindo. 

Sudjana. (1989). Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru 

Argensindo Offset. 

 

      

 


