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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia Islam sekarang ini terpuruk dibandingkan dengan dunia Barat (non 

Islam). Menurut Ismail Raji al-Faruqi dalam Sutrisno (2006: 1),  bahwa umat 

Islam sekarang benar-benar terpuruk dan terhina baik secara fisik maupun mental. 

Citra umat Islam selalu dipojokkan dengan sebutan agresif, destruktif, ekstrimis, 

eksklusif, mengingkari hukum, teroris, biadab, fanatik, fundamentalis, dan 

dunianya selalu dipenuhi dengan pertentangan, perpecahan, dan peperangan, serta 

diklaim sebagai dunia yang sakit. 

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya umat Islam 

terbesar di dunia. Namun, kebesaran itu hanya bersifat kuantitatif tidak diikuti 

dengan tingkat kualitas umat. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 1998 sampai 

sekarang ini mengalami keterpurukan yang bersifat multidimensional. 

Keterpurukan itu salah satu faktornya adalah karena rendahnya moral dan SDM 

umat Islam di Indonesia. Rendahnya moral dan SDM umat Islam di Indonesia 

maka yang paling bertanggung jawab adalah dunia pendidikan; terutama dunia 

pendidikan Islam. 

Pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah 

memiliki peranan yang sangat strategis untuk membentuk kepribadian bangsa 

(peserta didik)  yang tangguh; baik dari segi moralitas maupun dari aspek sains 

dan teknologi. Namun, ironinya pelaksanaan PAI di sekolah dewasa ini mendapat 
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penilaian dari banyak pengamat dan pakar pendidikan kurang berhasil dalam 

menanamkan nilai-nilai agama yang diperlukan peserta didik dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa. Bahkan terjadinya patologi sosial (perkelahian 

antar siswa/tawuran, pengguna NARKOBA, dan seks bebas) yang melanda 

generasi muda (pelajar) dewasa ini merupakan bukti yang menguatkan bahwa 

pola strategi pembelajaran PAI di sekolah dewasa ini dinilai berjalan secara 

konvensional-tradisional serta penuh dengan keterbatasan.     

Keterbatasan strategi pembelajaran PAI dewasa ini di sekolah, bukan 

hanya dari aspek materi dan metodologinya, akan tetapi seluruh aspek perlu 

mendapat kajian secara mendalam dan komprehensif. Misalnya keprofesionalan 

guru PAI  dalam melaksanakan proses pembelajaran masih kurang dan terbatas; 

materi PAI terkesan di dominasi hal-hal yang normatif, ritualistik, eskatalogis. 

Hal ini senada apa yang diungkapkan Musa Asy’arie (2005: 190), bahwa 

pendidikan agama di sekolah lebih menguatnya penekanan pada formalisme 

agama, normatif, dan tekstual yang terlepas dari konteksnya. 

Kemudian dari aspek metode atau teknik penyampaian materi kepada 

siswa terkesan bersifat verbalistik, formalistik, parsial dan cenderung selalu 

memposisikan siswa obyek semata dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa 

tidak diberikan ruang dan waktu untuk kreatif dan mengembangkan diri dalam 

proses pembelajaran. Metode pembelajaran PAI sangat menentukan keberhasilan 

proses pembelajaran PAI itu sendiri, yakin; dapat menginternalisasikan  dan 

meningkatkan pengamalan esensi agama kepada peserta didik. Tidak hanya pada 

segi legal-formal, tetapi juga pada segi emosi agama, sistem nilai, norma, moral, 
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dan solidaritas sosial. Namun, hal yang penting untuk diusahakan sekarang ini 

adalah agar proses pembelajaran PAI dapat bernilai sains dan teknologi. Oleh 

karena, kelemahan terbesar pembelajaran PAI sekarang ini adalah belum mampu 

memberikan solusi bagi kehidupan manusia modern; yang sarat dengan 

penggunaan ilmu dan teknologi. 

Sementara itu, dari aspek penilaian prestasi belajar siswa cenderung lebih 

ditekankan pada aspek kognitif; yakni penguasaan atau penghafalan materi 

pelajaran materi, tanpa berusaha menginternalisasikan nilai-nilai agama kepada 

peserta didik. Sehingga hasil proses pembelajaran PAI kurang memiliki nilai 

fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pada hal proses pembelajaran PAI 

seyogyanya mengubah kemampuan intelektual siswa menjadi “bermakna” dan 

“bernilai fungsi” dalam kehidupan masyarakat. 

Problem-problem itulah yang membuat penulis tertarik  untuk mengkaji 

inovasi strategi pembelajaran PAI, dengan menuangkan dalam judul tulisan 

“Inovasi Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Widodaren 

Ngawi”. 

SMPN 1 Widodaren Ngawi menjadi obyek penelitian karena disebabkan 

beberapa faktor, yaitu; pertama, SMPN 1 Widodaren Ngawi merupakan salah satu 

satuan pendidikan sejak tahun 2006 yang telah berubah dari sekolah biasa menjadi 

Sekolah Standar Nasional (SSN); kedua, secara akademik SMPN 1 Widodaren 

Ngawi memiliki beberapa prestasi yang cukup cemerlang; baik yang bersifat lokal 

tingkat kota Madya/kabupaten dan provinsi. Hal inilah yang menjadi daya tarik 
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penulis untuk melihat strategi pembelajaran pada Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di lembaga pendidikan tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Setelah diuraikan masalah yang nantinya akan menjadi fokus dalam 

penelitian, maka dari gambaran di atas penulis akan merumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana inovasi strategi pembelajaran  Pendidikan Agama Islam (PAI)  

di SMPN 1 Widodaren Ngawi? 

2. Apa hasil inovasi strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam  di SMPN 

1 Widodaren Ngawi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan atau 

gambaran tentang Inovasi strategi Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN 1 

Widodaren Ngawi. Dengan penelitian ini pula, penulis dapat melihat hasil strategi 

pembelajaran Pendidikan  Agama Islam (PAI) dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  

Untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam diperlukan strategi 

pembelajaran  yang bersifat integaratif, efektif,  efisien dan komprehensif. Strategi 

pembelajaran  yang dapat merespon dan menjawab tantangan global. Dengan 

penelitian ini, diharapkan dapat melahirkan suatu konsep strategi pembelajaran 

PAI yang dapat merespon perkembangan zaman dan menjawab tantangan global.  
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Kemudian secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala 

berpikir dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

strategi pembelajaran PAI. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk melakukan penelitian lanjutan dan sebagai perbandingan dalam 

penelitian sejenis. 

Selanjutnya secara praktis, dengan terungkapnya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan praktisi 

pendidikan, khususnya pengelola sekolah untuk lebih meningkatkan perannya 

dalam  meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

 

D. Penegasan Istilah 

 1. Pengertian Inovasi  

Rogers dan Shoemaker (Rogers, 1983) mengartikan inovasi sebagai 

ide-ide baru, praktik-praktik baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan 

sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran. Inovasi 

adalah suatu ide, produk, metode, dan seterusnya yang dirasakan sebagai 

sesuatu yang baru, baik berupa hasil diskoveri atau invensi yang digunakan 

untuk tujuan tertentu.  Dalam penelitian ini,  inovasi berarti suatu ide, produk, 

informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik 

baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan/diterapkan oleh 

sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat 

digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek 



6 

 

kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan 

seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. 

  
2. Pengertian Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran adalah pola umum untuk mewujudkan proses 

belajar-mengajar. Secara operasional strategi pembelajaran adalah prosedur 

dan metode yang ditempuh oleh pengajar untuk memberikan kemudahan bagi 

siswa (peserta didik) melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran merupakan suatu 

sistem menyeluruh yang terdiri dari lima variabel yakni tujuan pembelajaran, 

materi pelajaran, metode dan teknik mengajar, siswa/mahasiswa, guru/tenaga 

kependidikan lainnya, dan logistik/unsur penunjang (Hamalik, 2008: 162). 

Jadi yang dimaksud dengan Inovasi Strategi pembelajaran adalah 

suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan 

praktik-praktik terkait dengan prosedur dan metode yang ditempuh oleh 

pengajar untuk memberikan kemudahan bagi siswa (peserta didik) melakukan 

kegiatan belajar secara aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

yang lebih bermutu. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Strategi pembelajaran merupakan salah unsur yang penting dalam 

pengelolaan kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan implementasi dari 

kurikulum itu sendiri. 
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Secara lengkap konsep strategi pembelajaran dikemukakan Wina Sanjaya 

(2008: 162), bahwa strategi pembelajaran adalah pola umum untuk mewujudkan 

proses belajar-mengajar. Secara operasional strategi pembelajaran adalah prosedur 

dan metode yang ditempuh oleh pengajar untuk memberikan kemudahan bagi 

siswa (peserta didik) melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran merupakan suatu 

sistem menyeluruh yang terdiri dari lima variabel yakni tujuan pembelajaran, 

materi pelajaran, metode dan teknik mengajar, siswa/mahasiswa, guru/tenaga 

kependidikan lainnya, dan logistik/unsur penunjang. 

Keberhasilan strategi pembelajaran memiliki indikator berikut: 

1. Daya serap terhadap pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, 

baik secara individu maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus (TPK) telah 

dicapai oleh siswa baik secara invidual maupun kelompok. 

3. Terjadinya proses pemahaman materi secara sekuensial (sequential) 

mengantarkan materi berikutnya (Fathurrohman, 2007: 113). 

Sedangkan standar penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama 

dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian dilakukan: 

1. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai 

perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta 

2. Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif 

peserta didik (PP No. 19, 2005).  
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Dari rumusan-rumusan  tersebut di atas,  merupakan landasan teori untuk 

mendeskripsikan strategi pembelajaran PAI di SMPN 1 Widodaren Ngawi. 

Dengan melihat bagaimana strategi pembelajaran PAI,  bagaimana  keberhasilan 

strategi  pembelajarannya, serta bagaimana meningkatkan efektivitas strategi 

pembelajaran PAI di SMPN 1 Widodaren Ngawi. 

 Adapun beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian 

ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut.   

Wina Sanjaya, dalam Kurikulum Dan Pembelajaran:Teori dan Praktik 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), membahas secara  

khusus bahwa pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum. Kemudian 

dalam pandangannya tentang strategi pembelajaran ia mengemukakan bahwa ada 

dua yang patut dicermati tentang pengertian strategi pembelajaran, yaitu pertama, 

strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk rancangan penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru 

sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. 

Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua 

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, Dengan demikian, 

penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan 

sumber belajar semuanya dalam upaya pencapai tujuan. Oleh sebab itu, sebelum 

menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas, yang dapat diukur 

keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya, dalam implementasi suatu strategi. 
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Tidak semua tujuan dapat dicapai hanya dengan satu strategi  saja (Sanjaya, 2008: 

294). 

Dari uraian tersebut, memberikan gambaran tentang rumusan umum 

tentang strategi pembelajaran dan pemanfaatannya, serta dalam buku tersebut 

dapat dilihat tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Namun, dalam buku ini 

tidak diurai secara rinci tentang implementasi dan keberhasilan suatu strategi 

dalam proses pembelajaran. 

Kemudian buku lain, yang membahas tentang strategi pembelajaran yang 

bersifat mendasar adalah buku Abu Ahmadi & Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar 

Mengajar. Dalam buku ini dapat dilihat tentang konsep dasar strategi 

pembelajaran yang berkaitian tentang pengertian, azas-azas pembelajaran, metode 

dan pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu, dapat dilihat tentang interaksi 

belajar mengajar sebagai proses komunikasi dalam pendidikan, dan menawarkan 

konsep belajar tuntas dan program tutorial serta belajar pusat belajar modular.  

Terlihat dalam buku tersebut tidak fokus dalam membahas strategi 

pembelajaran secara komprehensif, sehingga kurang memberikan informasi secara 

utuh tentang strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri.  

Selanjutnya, Pupuh Faturrohman & M. Sobry Sutikno (2007: 8) dalam 

Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Khusus, 

mengemukakan bahwa dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar dan 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil 
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tidaknya pencapai tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. 

Rumusan tersebut merupakan suatu gambaran bahwa inti dari pendidikan 

adalah proses pembelajaran, maka untuk mencapai tujuan  pembelajaran 

diperlukan desain atau dirancang dengan strategi pembelajran secara profesional. 

Maka dalam buku tersebut ditawarkan suatu konsep umum dan konsep Islam 

dalam strategi pembelajaran. Namun, konsep tersebut cenderung bersifat parsial 

(dikotomi ilmu), pada hal yang dibutuhkan sekarang ini adalah strategi 

pembelajaran yang bersifat integratif dan komprehensif. 

Kemudian tulisan (tesis) yang relevan dengan tulisan ini, Muhammad 

Irfai’i, Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP I Pleret 

Sebagai Sekolah Pendidikan Agama Islam Model Di Kabupaten Bantul; inti dari 

pembahasan dari tulisan ini adalah melihat pengelolaan pembelajaran PAI dari 

persfektif ilmu manajemen tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran PAI di SMP I Pleret, akan tetapi tidak membahas secara khusus 

tentang strategi pembelajaran PAI di sekolah tersebut. 

Berdasarkan kajian dan penelitian tersebut di atas, dapat  dipahami bahwa 

strategi pembelajaran memiliki posisi sentral dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Atas dasar tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti salah satu 

satuan pendidikan negeri di Ngawi, di mana suatu lembaga pendidikan dapat 

berkembang dan maju, bahkan menjadi salah satu Sekolah Standar Nasional 

(SSN), yakni SMPN 1 Widodaren Ngawi. Menurut pengetahuan penulis, belum 
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ada kajian atau penelitian tentang strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di sekolah tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian . 

Penelitian ini bersifat evaluatif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena penulis 

lebih banyak mendeskripsikan suatu teori dan mengkaji secara mendalam. Hal 

ini senada yang diungkapkan Moleong (2001: 162), bahwa penelitian kualitatif 

berakar pada latar alami sebagai kebutuhan. Ia mengandalkan manusia sebagai 

alat penelitian. Ia memanfaatkan metode kualitatif, analisis data secara 

induktif. Ia mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori 

dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil. Ia 

membatasi studi tentang fokus. Ia memilih seperangkat kriteria untuk menulis 

keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil disepakati 

oleh peneliti dan subyek penelitian.  

Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap data dan informasi 

sebanyak mungkin mengenai inovasi strategi pembelajaran PAI SMPN 1 

Widodaren Ngawi. Data atau informasi tersebut meliputi; bagaimana inovasi 

strategi pembelajaran PAI di sekolah tersebut; bagaimana keberhasilan 

pembelajaran PAI dan bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI 

di sekolah tersebut.  Dengan melihat dan mengkaji masalah-masalah tersebut 
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merupakan solusi strategi pembelajaran PAI kedepan dalam merespon 

perkembangan zaman. 

Penelitian evaluasi tidak diarahkan pada kesimpulan untuk membuktikan 

suatu hipotesis ditolak atau diterima, dan tidak menguji hubungan antara 

variabel, tetapi ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan 

keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. 

Pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa gejala dalam 

penelitian ini merupakan proses dalam mengembangkan dan memajukan 

pendidikan yang perlu dilakukan kajian terhadap perilaku aktivitas  dari stake 

holders pendidikan yang terlibat di dalamnya, dan secara konseptual program 

tersebut menggunakan konteks dan desain lokal sesuai dengan karakteristik 

lingkungan sekolah yang diungkapkan secara deskriptif.      

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sedapat mungkin 

diupayakan tidak mengubah suasana yang ada. Dengan berbagai teknik 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara wajar sebagaimana adanya. 

Peneliti berusaha bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tata kesopanan 

atau tata tertib yang berlaku pada lingkungan sekolah tersebut.   

2. Pemilihan Setting Penelitian 

Sebelum menemukan setting penelitian, terlebih dahulu peneliti 

mengadakan penjajakan dan penilaian di lapangan. Penjajakan dan penilaian 

lapangan peneliti lakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai 

keadaan sekolah yang relevan dengan sasaran penelitian. Maksud dan tujuan 

diadakannya penjajakan dan penilaian lapangan ini adalah untuk memperoleh 
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gambaran umum mengenai sasaran penelitian sehingga akan tercipta situasi 

akrab dan harmonis antara peneliti dengan yang menjadi subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan setting penelitian sebagai 

wadah pencarian data secara fisik yang terdiri dari empat dimensi sosial yaitu 

tempat, subyek, kegiatan dan waktu. Pertama dimensi tempat penelitian SMPN 

1 Widodaren Ngawi merupakan tempat penelitian. Peneliti menggunakan etika 

perizinan sebelum penelitian dilakukan. Perizinan dimintakan oleh pihak 

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang ke SMPN 1 

Widodaren Ngawi. Dimensi kedua adalah subjek penelitian. Dalam penelitian 

ini sangat penting karena dari subjek, peneliti dapat melakukan pengamatan 

tingkah laku dan sebagainya yang pada gilirannya akan diperoleh informasi 

penting dari suatu kegiatan  yang menjadi objek penelitian. Peneliti secara 

dalam dan jeli untuk memanfaatkan waktu  dan kesempatan dalam berdialog 

dengan pelaku dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan 

analisa dokumen. 

Setelah peneliti melakukan penjajakan sebagai studi pendahuluan, 

peneliti telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian yang 

terdiri dari key informan dan informan. Untuk keperluan penelitian ini, 

pemilihan informan dilakukan secara purposif yaitu berdasarkan maksud dan 

tujuan penelitian. Pemilihan informan di sini meliputi komunitas (warga) 

sekolah dan stakeholders pendidikan yang terlibat langsung dalam pengelolaan 

di SMPN 1 Widodaren Ngawi, yaitu kepala sekolah  sebagai key informan. 
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Pihak Komite sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa sebagai informan 

biasa. 

Ketiga, dimensi kegiatan penelitian. Dimensi kegiatan yang akan digali 

dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran  PAI di SMPN 1 Widodaren 

Ngawi. Keempat, dimensi waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari 

bulan Juli sampai dengan bulan September. Keempat dimensi di atas sangat 

diperlukan pada penelitian ini karena merupakan satu kesatuan yang saling 

terkait dalam suatu sistem.    

3. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan faktor penting dalam penelitian. Oleh karena 

itu, perlu pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan dengan teknik 

pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat 

kriteria yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan atau mengetahui 

keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan, uraian rinci, ketergantungan dan 

kepastian. Kriteria dan pemeriksaan data dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Kriteria Teknik Pemeriksaan Keabsahan data 

1 Kredibilitas 1. Perpanjangan keikutsertaan 

2. Ketekunan pengamatan 

3. Trianggulasi 

4. Pengecekan sejawat 

5. Kecukupan referensi 

6. Kajian kasus negatif 

7. Pengecekan anggota 
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2. Keterangan  8. Uraian rinci 

3. Ketergantungan 9. Audit ketergantungan 

4.  Kepastian 10. Audit kepastian 

Tabel 01. 

Ikhtisar kriteria dan teknik pemeriksaan  

keabsahan data (Moleong: 2001: 175) 

 

Derajat kepercayaan dibuktikan dengan memiliki kredibilitas temuan 

beserta interpretasinya. Hal ini dicapai dengan jalan mengusahakan agar 

temuan penafsiran sesuai dengan hal yang sebenarnya dan mengusahakan agar 

temuan disetujui oleh objek penelitian. Untuk itu derajat kepercayaan dalam 

penelitian ini diusahakan dengan memperpanjang waktu untuk tinggal di 

lapangan, ketekunan pengamatan, mengujinya dengan trianggulasi, analisis 

kasus negatif.  

Panjang waktu di lapangan memang relatif, tergantung pada masalah 

yang diteliti, namun demikian waktu yang dilakukan peneliti untuk mangkal di 

lapangan kurang lebih tiga bulan. Dengan demikian waktu yang dipergunakan 

diharapkan cukup untuk kepentingan penelitian ini dalam melihat langsung  

secara berkala tentang strategi pembelajaran PAI di SMPN 1 Widodaren 

Ngawi. 

Trianggulasi data dilakukan untuk menjamin diperolehnya derajat 

kepercayaan. Cara yang ditempuh oleh peneliti dalam trianggulasi adalah 

melakukan pengecekan data, (cek, cek ulang dan cek silang) kepada dua atau 

lebih sumber informasi, antara lain mengecek ulang dengan proses wawancara 

secara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada 
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informan yang sama dalam waktu yang berlainan dan mengecek silang dengan 

mewawancarai Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, guru, 

orang tua siswa dan bagian  Hubungan Masyarakat (Humas) pada sekolah yang 

bersangkutan.     

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, 

wawancara,  dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang strategi 

pembelajaran PAI di SMPN 1 Widodaren Ngawi. 

a.  Observasi 

 Observasi adalah teknik yang digunakan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki (Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989: 60). 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai  ciri yang spesifik 

dibandingkan dengan teknik yang lain, hal tersebut karena obyeknya tidak 

terbatas pada manusia saja tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 

2006: 203). Metode observasi ini penulis pergunakan untuk mendapatkan 

informasi yang tidak bisa diungkapkan dengan metode pengumpulan data yang 

lain. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan 

penyelidikan (Hadi, 1986: 136). Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui 
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hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 

menggunakan metode interview adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya 

3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti (Hadi, 2006: 194).  

Wawancara dilakukan penulis secara terstruktur, artinya pewawancara 

menetapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang  

bersifat uraian. Sedang sebagai informan kunci (key informan) adalah kepala 

sekolah dan guru. 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari  kata dokumen yang mengandung arti barang-

barang tertulis, maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti,  sebagainya, yang terkait dengan strategi pembelajaran PAI SMPN 1 

Widodaren Ngawi. 
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    5.  Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif. Alasan penulis menggunakan teknik ini karena dengan memakai 

analisis kualitatif dapat memudahkan pengambilan keputusan analisis pada 

komponen pendidikan (konteks, input, proses, dan keluaran serta dampak). 

Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan daripada hanya 

sekedar hasil, dan penelitian kualitatif mempunyai medan yang alami sebagai 

sumber langsung sehingga bersifat deskriptif naturalistik.  

Dalam proses analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (1995: 10), 

mengatakan bahwa ”We define analysis as consisting of three concurrent flow of 

activity : data reduction, data display, and conclusion drawing/verivacation”. 

Yang maksudnya adalah bahwa analisis kualitatif itu mencakup kegiatan utama 

yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan analisisnya 

menggunakan model interaksi (Miles dan Huberman, 1995: 12), artinya analisis 

ini dilakukan dalam bentuk interaksi dari ketiga komponen utama, yaitu; 

a. Data collection 

b. Data display 

c. Data reduction. 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstarakan dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data juga dimaksudkan untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisir data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 Sementara itu, penyajian data merupakan bagian dari analisis, dengan 

maksud agar data atau informasi yang telah terkumpul dapat tersusun dalam 

bentuk yang padu. Bentuknya dapat juga berupa matriks, grafik, jaringan dan 

bagan. Dengan bentuk yang padu, akan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk 

menarik kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

 Penulisan tesis ini akan dikemas menjadi lima bab, yaitu : bab pertama, 

berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang munculnya permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dari bab inilah akan 

tercermin ide-ide permasalahan mendasar serta menjadi fokus penelitian.  

Selanjutnya pada bab kedua, berbicara tentang beberapa teori dasar 

strategi pembelajaran, dengan menampilkan sub pembahasan; pengertian strategi 

pembelajaran, komponen-komponen(variabel) strategi pembelajaran, jenis-jenis 

strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip penggunaan Strategi Pembelajaran dalam 

Konteks Standar Proses Pendidikan, Keberhasilan dalam Proses Pembelajaran; 

dan sub khusus yang membahas tentang pendidikan agama Islam yang meliputi; 

Karakteristik Pendidikan Agama Islam, Tujuan PAI SMP, Ruang Lingkup PAI  

serta Metode dan Pendekatan dalam Pembelajaran PAI. 
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Bab tiga berbicara tentang gambaran  umum SMPN 1 Widodaren Ngawi 

sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana  (fasilitas), 

serta prestasi dan keunggulan  sekolah tersebut. 

Selanjutnya pada bab keempat akan memaparkan hasil peneltian penulis, 

mengenai analisis strategi pembelajaran PAI di SMPN 1 Widodaren Ngawi, dan 

memaparkan bagaimana keberhasilan proses pembelajaran PAI di SMPN 1 

Widodaren Ngawi serta memberikan gambaran tentang upaya meningkatkan 

efektivitas pembelajaran PAI di sekolah tersebut. 

Tesis ini juga dilengkapi dengan bab lima sebagai penutup yang 

menyangkut kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian, kemudian 

dilengkapi dengan saran.  


