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KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pembelajaran Examples Non Examples

1. Strategi Pembelajaran

Secara umum strategi mempunyai pengertian “suatu garis-garis besar haluan

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan

dengan pembelajaran, maka strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan

guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan.”8

Lebih lanjut Djamarah dan Zain mengatakan bahwa ada empat strategi dasar

dalam mengajar, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan
tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.

2. Memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan
hidup masyarakat.

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang
dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru
dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta
standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam
melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang selanjutnya akan
dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang
bersangkutan secara keseluruhan.”9

8 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h. 5

9 Ibid., h. 6



Strategi pembelajaran juga diartikan “suatu seni dan pengetahuan untuk
membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah
diterapkan dapat dicapai secara efektif dan efesien.”10

Menurut Wina Sanjaya, Dalam dunia pendidikan “strategi diartikan sebagai

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu.” 11Sedangkan Kemp, menjelaskan bahwa “strategi

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.”12

Gulo menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran yaitu “rencana dan cara-

cara membawakan pembelajaran agar segala prinsip dasar terlaksana dan segala

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif”13

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa strategi pembelajaran

merupakan suatu rencana yang disusun sebelum melakukan tindakan (rangkaian

kegiatan) yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam pembelajaran. Strategi

pembelajaran juga merupakan upaya yang dilakukan pendidik dengan melakukan

tindakan yang diaplikasikan dalam pembelajaran guna dapat mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

2. Strategi Examples Non Examples

Setyawan, menyatakan bahwa strategi Examples non Examples adalah

“strategi pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi

10 Syafaruddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum Teaching,
2005), h. 158

11 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), h. 2
12 Hifni Rohman, Definisi Strategi Pembelajaran (Online) (http://wordpress.com, diakses 13

Maret 2016)2016
13 Gulo, Manajeman Pembelajaran, (Jakarta: Quantum Teaching, 2010), h. 158



pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan

jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-

contoh gambar yang disajikan.”14

Menurut Buehl menjelaskan bahwa examples non examples adalah “taktik

yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep.” 15 Taktik ini bertujuan

untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari

examples dan non examples dari suatu definisi konsep yang ada dan  meminta siswa

untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Strategi

pembelajaran emples non examples merupakan strategi pembelajaran yang

menggunakan gambar sebagai media pembelajarannya. Penggunaan media gambar

ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi

sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar.

Penggunaan strategi Pembelajaran examples non examples ini lebih menekankan pada

konteks analisis siswa,

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan

suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non examples memberikan gambaran

akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas.16 Strategi

pembelajaran examples non examples penting dilakukan karena suatu definisi konsep

adalah suatu konsep yang diketahui secara primer hanya dari segi definisinya

14Dede Ipang. Example Non Example (Online) (http://www.wordpress.com, diakses 19
Januari 2016)2016

15 Rien suciati, Strategi Examples non examples (Online) (http://posterweb.Blogspot.com,
diakses 21 Maret 2016)2016

16 Rahmad Widodo, Metode Example Non Example (Online) (http://wordpress.com, diakses
19 Januari 2016)2016



daripada dari sifat fisiknya. Dengan memusatkan perhatian siswa terhadap examples

dan non examples diharapkan akan dapat mendorong siswa untuk menuju

pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada.

Jadi dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi

Pembelajaran Examples non Examples merupakan suatu pembelajaran dengan

menggunakan media gambar. Siswa dituntut untuk dapat menganalisis serta berfikir

kritis dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga dalam kegiatan

pembelajaran siswa diharapkan akan lebih  aktif dan antusias untuk mengikuti proses

pembelajaran di kelas. Dengan penerapan strategi pembelajaran ini, diharapkan juga

siswa dapat mengeluarkan argumentasi terkait hasil analisisnya dan mengharapkan

agar pembelajaran lebih bermakna serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang

sesungguhnya. Strategi pembelajaran ini juga, hendaknya menjadikan peserta didik

lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Seorang pendidik

seharusnya memiliki inisiatif atau solusi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran

yang sebelumnya dirasa kurang berhasil. Dengan cara, mengganti atau menvariasikan

metode belajar yang biasanya digunakan di kelas. Dalam proses pembelajaran

pendidik bukanlah satu-satunya sumber belajar. Karena, dalam hal ini siswa juga

dapat menjadi sebagai sumber informasi jika dalam pembelajaran siswa

dikelompokkan. Sehingga, siswa dapat menemukan gagasan dan informasi baru tanpa

harus terikat dengan materi bahasan yang ada di buku.



3. Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran Examples Non Examples

Menurut Agus Suprijono, langkah-langkah strategi pembelajaran Examples

Non Examples, diantaranya :

a. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
b. Guru menempelkan gambar di papan tulis atau ditayangkan melalui LCD

proyektor.
c. Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik untuk

memperhatikan/menganalisa gambar.
d. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar

tersebut dicatat pada kertas.
e. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya.
f. Mulai dari komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 17

Dalam suatu pembelajaran, seorang pendidik pasti memiliki langkah-langkah

sebelum memulai pembelajaran di kelas. Hal tersebut dilakukan agar supaya

pembelajaran yang dilakukan lebih sistematis dan terarah. Olehnya itu, dengan

langkah-langkah strategi pembelajaran examples non examples dapat disimpulkan,

siswa dituntut agar dapat belajar mandiri dengan cara menganalisis gambar dan

bertukar informasi dengan teman kelompokmya. Kemudian, siswa mempresentasikan

hasil diskusinya dihadapan guru dan teman-temannya. Serta siswa dan guru

mnyimpulkan hasil diskusi bersama-sama.

17 Zainal Aqib, Model-model dan strategi pembelajaran kontekstual (inovatif), (Bandung:
Yrama Widya, 2013), h.. 17-18



4. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Examples Non

Examples

a. Kelebihan Strategi Pembelajaran Examples Non Examples

Menurut Buehl mengemukakan kelebihan Examples Non Examples, antara

lain :

a) Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk
memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih
kompleks.

b) Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong
mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman
dari examples dan non examples.

c) Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik
dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non examples yang
dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu
karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian examples.

b. Kekurangan Strategi Pembelajaran Examples Non Examples

a) Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar.
b) Memerlukan waktu yang lama.18

Dari uraian kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Examples non

examples dapat disimpulkan, bahwa kelebihan dari model pembelajaran ini adalah

menjadikan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan cara siswa dituntut

untuk berfikir kritis dan mampu mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan,

kekurangan yang terdapat dalam model pembelajaran ini adalah memerlukan waktu

yang cukup lama dalam proses pembelajarannya dan tidak semua materi

pembelajaran dapat disajikan dengan model pembelajaran ini.

18 Era Zoel, Belajar Ilmu Model Pembelajaran Example Non Example (Online)
(http://www.jakarta.ac.id, diakses 19 Januari 2016)2016



B. Deskripsi Minat Belajar

1. Minat

Minat secara bahasa diartikan “sebagai keinginan yang kuat, gairah, kesukaan

(kecenderungan hati) kepada sesuatu.”19 Sedangkan secara istilah minat adalah

“kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap

sesuatu.”20

Menurut Slameto minat adalah “suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan

pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”.21

Minat juga diartikan sebagai “suatu keadaan dimana seseorang mempunyai

perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari

maupun membuktikan lebih lanjut.”22

Suatu minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. “Anak didik yang

berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajari dengan sungguh-sungguh,

karena ada daya tarik baginya.”23

Hilgard sebagaimana dikutip Tohirin, menyatakan bahwa interest is persiting

tendency to pay attention to and enjoy some activity or content. Dengan demikian,

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memerhatikan dan mengenang

19 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Gita Media Press, 2004), h.
532

20 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 151
21 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),

h. 180.
22 Alwiyah Abdurrahman, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan

Menyenangkan Pemikiran Bobbi Deporter dan Mike Hernacki, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), h.
52

23 kamrianti ramli. Membangkitkan Minat Belajar (Online) http://wordpress, diakses 19
Januari 2016)2016



beberapa kegiatan. Kegiatan termasuk belajar yang diminati siswa, akan diperhatikan

terus menerus yang disertai rasa senang. Oleh sebab itu, minat juga diartikan sebagai

perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Misalnya minat siswa

terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam akan berpengaruh terhadap usaha

belajarnya, dan pada gilirannya akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajarnya.24

Berpijak pada pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi minat

tidak jauh berbeda dengan fungsi motivasi yaitu : “sebagai pendorong usaha usaha

dan pencapaian prestasi. Adanya minat yang baik dalam belajar akan menunjukkan

hasil yang baik. Intensitas minat seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat

pencapaian prestasi belajarnya.25

Di dalam belajar minat juga berfungsi sebagai pendorong, penentu arah dan

penentu perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga besar kecilnya

minat siswa dalam belajar akan mempengaruhi prestasi yang akan mereka capai.

Sardiman A.M mengemukakan fungsi motivasi atau minat sebagai berikut :

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang

melepaskan energi.

b. Penentu arah perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang hendak

dicapai.

24 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),
hlm. 130-131.

25 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990),
hlm. 85.



c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.26

Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan anak

sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Wahid sebagai berikut:

a. Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Sebagai contoh anak yang

berminat pada olah raga, maka citacitanya adalah menjadi olahragawan yang

berprestasi, sedang anak yang berminat pada kesehatan fisiknya, maka cita-

citanya menjadi seorang dokter.

b. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat. Minat anak untuk menguasai

pelajaran bisa mendorongnya untuk belajar kelompok di tempat temannya

meskipun suasana sedang hujan.

c. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas. Minat seseorang

meskipun diajar oleh guru yang sama dan diberi pelajaran tapi antara satu

anak dan yang lain mendapatkan jumlah pengetahuan yang berbeda. Hal ini

terjadi karena berbedanya daya serap mereka dan daya serap ini dipengaruhi

oleh intensitas minat mereka.

d. Minat yang terbentuk sejak kecil/masa kanak-kanak sering terbawa seumur

hidup karena minat membawa kepuasan. Minat menjadi guru yang telah

membentuk sejak kecil sebagai misal akan terus terbawa sampai hal ini

menjadi kenyataan. Apabila ini terwujud maka semua suka duka menjadi guru

tidak akan dirasa karena semua tugas dikerjakan dengan penuh sukarela. Dan

26 Ibid. h. 84-85



apabila minat ini tidak terwujud maka bisa menjadi obsesi yang akan dibawa

sampai mati.27

Ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk

membangkitkan minat peserta didik, diantaranya sebagai berikut :

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga dia
rela belajar tanpa paksaan

b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman
yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah menerima bahan pelajaran

c. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar
yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan
kondusif

d. Menggunakan berbagai macam bentuk dan tekhnik mengajar dalam konteks
perbedaan individual anak didik28

Berpijak dari minat inilah seseorang akan berusaha semakimal mungkin untuk

menguasai sesuatu yang diminatinya. Sedangkan bagi seseorang yang kurang

berminat terhadap sesuatu maka ia kurang berusaha bahkan lebih cenderung

mengabaikannya. Besar kecilnya minat seseorang akan menentukan hasil yang ia

akan peroleh. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Najm ayat 39:

        
Terjemah:“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang Telah diusahakannya.”

Dari keterangan ayat tersebut di atas, sudah jelas bahwa seseorang tidak akan

memperoleh suatu hasil melainkan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Dan

27 Abdul Wahid, “Menumbuhkan Minat dan Bakat Anak” dalam Chabib Toha (eds), PBMPAI
di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), hlm. 109-110.

28 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132-133



minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang

studi tertentu, karena bila seorang siswa menaruh minat yang besar pada salah satu

bidang studi, maka siswa tersebut akan memusatkan perhatiannya pada bidang studi

tersebut dan akan belajar lebih giat dan pada  akhirnya akan mencapai prestasi yang

diinginkan.

Dari beberapa definisi minat di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa

minat merupakan  suatu dorongan atau ketertarikan yang kuat, yang ada dalam diri

seseorang untuk melakukan suatu hal tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Semakin

besar minat yang ada dalam diri seseorang, maka semakin besar pula usaha yang ia

lakukan untuk mendapatkan yang ia inginkan.

2. Belajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “belajar adalah berusaha memperoleh

kepandaian atau ilmu berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh

pengalaman”.29

Menurut Gagne belajar adalah “suatu proses yang memungkinkan organisme

untuk mengubah tingkah laku dengan cepat dan bersifat permanen sehingga

perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi

baru.”30

“Belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan,
dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati,
mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik, kalau

29 Tim Penyusun Kamus dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka 1995), Cet. IV, h. 656

30 Ulfa Rayi. Minat (Online) (https://wordpress.com, diakses 19 Januari 2016)2016



si subjek belajar itu mengalami  atau melakukannya, jadi tidak bersifat
verbalistik”31

Belajar dapat dipahami “sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan

lingkungan yang melibatkan proses kognitif .”32

Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik

menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Sedangkan, dalam arti sempit belajar

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan

sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya.

Selanjutnya ada definisi yang mengatakan: “belajar adalah berubah”. Dalam

hal ini yang dimaksud belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan

membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak

hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk

kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian

diri. Jelasnya menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku pribadi

seseorang. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian

kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia

seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif,

afektif, dan psikomotorik.33

31 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 20
32 Muhibbin syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2006), h. 68
33 Ibid. h. 20-21



Berdasarkan beberapa pengertian belajar tersebut, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa, belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang

dengan tujuan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Dari definisi minat dan belajar seperti yang sudah diuraikan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan minat belajar yaitu sebagai “suatu

aspek psikologi yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah,

keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui

berbagia kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman yang

ditunjukkan seseorang melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam proses

pembelajaran.

3. Indikator minat belajar

Indikator minat belajar peserta didik menurut Sukartini, terdiri dari: “(a) Perasaan
senang siswa terhadap pembelajaran; (b) Ketertarikan siswa dalam mengikuti
pembelajaran; (c) Keterlibatan siswa terhadap mata pelajaran; dan (d) Perhatian
dan antusias dalam pembelajaran.”34

Lebih lanjut lagi Slameto, menyatakan  beberapa faktor yang mempengaruhi

minat belajar siswa, yaitu:

1) Faktor Intern
a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh;
b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan,

dan kesiapan
2) Faktor Ekstern

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antara anggota
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang
tua dan latar belakang kebudayaan.

34 Donni Juni Priansa, Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran, (Bandung:
Alfabeta, 2015), h. 60



b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin
sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar penilaian di atas
ukuran, keadaan gedung, metode mengajar, dan tugas rumah.35

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan minat belajar siswa adalah

hal yang wajar ditemukan dalam proses pembelajaran di kelas. Biasanya perbedaan

tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya faktor internal dan eksternal

siswa. Faktor internal adalah yang terdapat dalam diri siswa misalnya minat

(dorongan dan kemauan untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari luar),

sedangkan faktor eksternal adalah yang terdapat dari luar diri siswa yang dapat

dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya misalnya keluarga, sekolah dan

masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kerjasama antara beberapa

pihak misalnya, perlunya kerjasama antara guru dan orang tua untuk mencari solusi

yang tepat dalam mengatasi kurangnya minat belajar siswa.

C. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam merupakan “pendidikan yang dapat mengubah

tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitar. Proses

ini dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas yang

dilakukan oleh pendidik agar nantinya terbentuk pribadi peserta didik yang lebih

sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatan.”36

35 Ani Endriani. Indikator Minat Belajar (Online) (http://www.blogspot.co.id, 19 Januari
2016)2016

36 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 21.



Menurut Nur Uhbiyati, menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah

“bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa

pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim.”37

Pendidikan agama Islam adalah “upaya sadar dan terencana dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga

mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati

penganut agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.”38

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama

Islam adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik, untuk menjadikan

peserta didiknya dapat mengenal kehidupan setelah kematian dan menjadikan mereka

lebih dekat dengan sang Khaliq sehingga pendidik dapat mencetak seorang generasi

yang lebih beriman dan bertaqwa kepada sang pencipta serta menjadikan mereka

sebagai insan kamil yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

2. Landasan Pendidikan Agama Islam

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai dasar pendidikan tidak

menutup kemungkinan agama, dalam hal ini Islam dengan al-Qur’an dan hadits

sebagai sumber atau materi Pendidikan Agama Islam bahkan dasar yang bersifat

37 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), cet. II, h. 11.
38Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 130



religius bagi Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari

pendidikan Islam adalah al-Qur’an dan sunnah Rasul (hadits).39

Menetapkan al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar pendidikan Islam bukan

hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Namun

justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh

nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan.40

Di dalam al-Qur’an sangat banyak ayat yang membahas tentang Pendidikan Agama

Islam. Salah satunya adalah di dalam surah at-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

                         
                

Terjemahnya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke
medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Dan begitupun di dalam surah al-Mujaadilah ayat 11 tentang adab dan

pengistimewaan terhadap orang-orang yang beriman dan berpendidikan, yang

berbunyi:

39 Luxman Dialektika. Al-Qur’an Dan Al-Hadits Sebagai Dasar Fundamental Pendidikan
Islam (Online) (http://wordpress.com, diakses 25 Februari 2016)2016

40 Dasar dan Tujuan Pendidikan (Online) (http://id.shvoong.com, diakses 25 Februari
2016)2016



                          
                         


Terjemahnya:“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu",
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari keterangan ayat al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa Islam telah

mengatur dalam segala hal. Dalam hal ini khususnya pendidikan. Kebenaran dan

kesucian al-Qur’an tetap terpelihara baik dalam pembinaan aspek kehidupan spiritual

maupun aspek sosial budaya dan pendidikan.

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan “suatu proses kegiatan atau usaha, maka tujuan

pendidikan adalah sesuatu yang akan dicapai dengan kegiatan atau usaha

pendidikan.”41 Di dalam al-Qur’an Allah swt. telah menjelaskan tujuan/fungsi dari

pendidikan, salah satunya tertuang dalam surah Adz Dzariyaat ayat 56 sebagai

berikut:

           
Terjemahnya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.

41 Ibid., h. 135



Sedangkan, menurut Ali Al Jumbulati diterjemahkan H.M. Arifin,

mengungkapkan tujuan pendidikan Islam adalah “bahwa Setiap pribadi orang muslim

beramal untuk akhirat atas petunjuk dan ilham keagamaan yang benar, yang tumbuh

dan dikembangkan dari ajaran-ajaran Islam yang bersih dan suci, atau dapat diartikan

mempertemukan diri pribadi terhadap Tuhannya melalui kitab-kitab suci yang

menjelaskan tentang hak dan kewajiban, sunat dan yang fardhu bagi seorang

mukallaf.”42

Tujuan dari Pendidikan Agama Islam, juga telah tegas dijelaskan oleh Allah

SWT. dalam Q.S Az Zumar ayat 9 sebagai berikut:

                     
Terjemahnya : Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran.
Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa tujuan dari

pendidikan adalah ketika seseorang yang mau untuk berusaha dan berani untuk

mendapatkan sesuatu maka niscaya ia akan memperoleh apa yang diinginkannya.

Dan apabila seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan takut untuk bertanya

maka ia akan terus tertinggal dan tidak akan pernah berkembang.

42 Mira Gustina, Pengertian dan Tujuan PAI menurut Para Ahi (Online)
(http://www.wordpress.com, diakses 25 Februari 2016)2016



D. Penelitian relevan

Adapun penelitian relevan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti

sebelumnya, yang kemudian dijadikan sebagai referensi sehingga penelitian ini dapat

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, di antaranya adalah:

“Sri Sukayati dengan judul Skripsi Upaya Meningkatkan Minat Belajar Dan

Hasil Belajar PAI Kelas V Melalui Strategi Pembelajaran Inquiri (Studi Tindakan

Kelas di SD Bolo 2 Demak).” Penelitian ini menemukan bahwa minat belajar siswa

kelas V pada mata pelajaran PAI masih rendah hal tersebut disebabkan karena guru

bidang studi dalam pembelajarannya belum sepenuhnya melibatkan siswa dalam

pembelajaran di kelas, dan siswa juga belum sepenuhnya menyukai pelajaran PAI.

Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya variasi yang dilakukan pendidik dalam

pembelajarannya di kelas.43

Kemudian, penelitian “Nur Faizah dengan judul Skripsi Minat Belajar

Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VIII SMP Al-Mubarak Pondok Aren-

Tanggerang Selatan.” Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan betapa

pentingnya minat dalam pembelajaran. Khususnya dengan adanya minat pada diri

peserta didik dalam pembelajaran akan membantu siswa tersebut untuk mencapai

keberhasilan belajarnya. Keberhasilan yang dicapai bukan hanya berupa nilai atau

prestasi saja tetapi juga adanya perubahan tingkah laku pada peserta didik tersebut.44

43 Sri Sukayati, Upaya Meningkatkan Minat Belajar Dan Hasil Belajar PAI Kelas V Melalui
Strategi Pembelajaran Inquiri (Studi Tindakan Kelas di SD Bolo 2 Demak), 2011

44 Nur Faizah, Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VIII SMP Al-
Mubarak Pondok Aren-Tanggerang Selatan, 2010



Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Sukayati dan Nur Faizah, penulis

jadikan sebagai salah satu rujukan yang pada intinya kesemuanya itu memberikan

sumbangan yang begitu tinggi artinya untuk melengkapi pemahaman dan wawasan

penulis.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian

yang menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi nyata obyek penelitian berdasarkan

data-data autentik yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh di

lapangan klarifikasi dalam bentuk kategori. Kategori-kategori dan konsep-konsep ini

dikembangkan, yang kemudian membuktikan teori-teori. Data yang diperoleh di

lapangan dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang digunakan sebagai acuan, dan

terus menerus dikembangkan selama proses penelitian berlangsung.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan
data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi.45

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif memandang

realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan

hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah,

yaitu obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta,
2009), h. 9.


