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“slow but sure” 

“pelan tapi pasti”
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 Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan penelitian skripsi di Institut Ilmu Al-

Qur’an Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut: 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
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Tidak 
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  Ta T  Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik ث

diatas) 

  Jim  J  Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik ح
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 Kha  Kh Ka dan Ha خ

  Dal  D  De د

 Zal  Ẑ Zet (dengan titik ذ

di atas) 

  Ra  R  Er ر

  Zai  Z  Zet ز

  Sin  S  Es س
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D. Vocal Pendek 

  َ  Fathah Ditulis A 
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ABSTRAK 

 

Maulida Yunita Rahmah, NIM: 19311920, Judul skripsi “Efektivitas 

Kesesuaian Waktu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil 

Belajar Siswa (Studi Kasus SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta 

Selatan)” Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-

Qur’an (IIQ) Jakarta, 2022. 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan waktu pembelajaran yang tidak 

seperti pelajaran umum lainnya yaitu pada malam hari. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

untuk mengetahui hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMAQ Al-Ihsan 

Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Lokasi penelitian ini bertempat di SMAQ Al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta 

Selatan. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

dengan kepala sekolah SMAQ Al-Ihsan, guru Pendidikan Agama Islam dan 

empat orang siswi SMAQ Al-Ihsan. Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini berupa dokumentasi-dokumentasi yang diambil langsung ketika 

penulis observasi.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: efektivitas pembelajaran 

pendidikan agama Islam pada malam hari SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu 

Jakarta Selatan sudah cukup efektif, terlihat dari beberapa indikator yang telah 

tercapai, yaitu pertama indikator dalam segi mutu atau kualitas. Kedua, 

indikator kesesuaian tingkat pengajaran. Ketiga, indikator insentif, dan yang 

terakhir indikator waktu. Walaupun SMAQ al-Ihsan sudah mencapai indikator 

efektivitas pembelajaran, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, 

baik dari segi pendidik dan peserta didik.  

Hasil pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada malam 

hari sudah cukup baik.  Hal ini dapat terlihat dari tercapainya indikator hasil 

belajar peserta didik dan nilai akhir yang di atas rata-rata. Selain itu dilihat dari 

outcome-nya SMAQ al-Ihsan mampu bersaing dengan peserta didik umum 

lainnya. Salah satunya SMAQ al-Ihsan berhasil masuk perguruan tinggi negeri 

baik di dalam maupun di luar negeri.   

Kata kunci: efektivitas, pembelajaran malam hari, hasil belajar, dan 

Pendidikan Agama Islam, 
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ABSTRACT 

Maulida yunita rahmah, NIM: 19311920, Title of Thesis “Efektivitas 

Kesesuaian Waktu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil 

Belajar Siswa (Studi Kasus SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta 

Selatan)” Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Tarbiyah, 

Institute of Al-Qur' Science an (IIQ) Jakarta, 2022. 

 This research was motivated by the learning time that is not like 

other general lessons, namely at night. The purpose of this study was to 

determine the learning process of Islamic Religious Education and to 

determine the learning outcomes of Islamic religious education at SMAQ Al-

Ihsan Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta. The research method used in 

this study is a qualitative method with a descriptive approach. The location of 

this research is at SMAQ Al-Ihsan Pasar Minggu, South Jakarta. The primary 

data sources of this study were obtained from interviews with the principal of 

SMAQ Al-Ihsan, Islamic religious education teachers and several students of 

SMAQ Al-Ihsan. 

  The secondary data sources in this study are in the form of 

documentation that was taken directly when the authors observed. Data 

collection techniques in this study were in the form of observation, interviews 

and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data 

presentation and data verification. 

The results of the study show that: the effectiveness of learning 

Islamic religious education at night at SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu, South 

Jakarta is quite effective, it can be seen from several indicators that have been 

achieved, namely the first indicator in terms of quality. Second, the indicator 

of the suitability of the level of teaching. Third, incentive indicators, and 

finally time indicators. Although SMAQ al-Ihsan has reached indicators of 

learning effectiveness, there are still some things that need to be improved, 

both in terms of educators and students. 

 The results of the implementation of Islamic religious education 

learning at night are quite good. This can be seen from the achievement of 

indicators of student learning outcomes and final grades that are above 

average. In addition, judging by the outcome, SMAQ al-Ihsan is able to 

compete with general students out there. One of them is SMAQ al-Ihsan who 

has successfully entered state universities both at home and abroad. 

 Keywords: effectiveness, night learning, learning outcomes, and 

Islamic religious education.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya berupa pembinaan 

atau pengajaran kepada peserta didik agar kelak dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran agama Islam. 1  Berawal dari kegiatan pendidikan 

agama Islam, bertujuan untuk membantu individu atau kelompok peserta 

didik untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran dan nilai-nilai Islam 

sebagai pedoman hidup. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu 

bidang studi yang diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan 

sikap keagamaan siswa. Sikap dan kemampuan siswa dalam beragama 

mencerminkan keberhasilan guru agama sekolah dalam membimbing 

ajaran agama melalui upaya pendidikannya. 

Begitu Pendidikan Agama Islam menjadi penting, sudah 

sewajarnya semua pihak yang terlibat dalam pendidikan perlu 

mendukungnya, baik itu guru, orang tua maupun masyarakat. Dukungan 

pihak-pihak tersebut tentunya tidak terlepas dari efektifitasnya dalam 

kurikulum pendidikan agama Islam. 

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “Effective” yang 

artinya tercapainya pekerjaan atau tindakan yang direncanakan. 

Efektivitas pembelajaran adalah keberhasilan proses dan hasil belajar 

yang direncanakan atau dapat dicapai, dengan guru sebagai pendidik dan 

siswa sebagai subjek yang belajar. Efektivitas terkait erat dengan proses 

di mana hasil ini dicapai.  

Waktu belajar siswa merupakan waktu yang digunakan untuk 

mempelajari materi pelajaran atau untuk mempraktikan keterampilan 

                                                             
1 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 86. 



2 
 

 
 

tertentu. Sedangkan waktu belajar efektif siswa adalah waktu yang 

dihabiskan siswa dalam proses belajar mengajar yang diberikan oleh 

pendidik untuk mencapai hasil belajar yang terbaik sesuai dengan harapan.  

Adapun waktu yang paling baik untuk belajar menurut para ulama 

adalah waktu antara maghrib dan isya’. Didalam Kitab Ta’lim Muta’alim 

dijelaskan: 

قُ اتُ  أُ فُ ضُ لُ  ُ وُ  ، شُ رُ خُ  ال  بُ ابُ  ُ  وُ مُ ا السُ حرُ ، وُ وُ قُ تُ  الشُ  ُ  بُ ي  ائُ ي    الُ عُ شُ 

Artinya: “Masa yang paling cemerlang untuk belajar adalah permulaan 

masa-masa jadi pemuda, waktu sahur berpuasa dan waktu di antara 

magrib dan isya.’’ 2 

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAQ al-

Ihsan dilakukan pada malam hari. Pada saat penulis melakukan observasi 

langsung terdapat beberapa kendala yang disebabkan waktu belajar pada 

malam hari. Proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil atau efektif 

apabila kegiatan belajar mengajar tersebut dapat membangkitkan proses 

belajar. Sebaliknya jika kegiatan belajar mengajar tidak menghasilkan 

proses belajar yang baik, maka tidak dapat dikatakan pembelajaran yang 

efektif. Keberhasilan akademik seorang siswa dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. 3  

Pada saat penulis melakukan pengamatan di SMAQ al-Ihsan 

terlihat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan saat proses belajar 

mengajar. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik 

dari segi peserta didik dan pendidik. Permasalahan dari segi peserta didik 

seperti waktu belajar siswa. Sebagian siswa menganggap waktu belajar 

                                                             
2 Syaikh Az-Zarnuji, Terjemah Ta’llim Muta’alim, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), 

h.80. 

  
3 Indah Lestari, “Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 

Matematika”, Jurnal Formatif 3, No.2, 2013, h.118. 
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pagi lebih baik karena masih lebih segar dibanding malam hari. Selain itu 

pelaksanaan pembelajaran pada malam hari membuat siswa mengantuk, 

dan menurunnya minat siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

Adapun permasalahan dari segi pendidik seperti penggunaan 

metode pembelajaran yang terbatas. Metode pembelajaran merupakan 

suatu keputusan praktis yang diambil oleh pendidik dalam menyajikan 

program pembelajaran pada waktu tertentu.4  Untuk mengwujudkannya 

satu hal dalam proses belajar mengajar adalah metode mengajar yang 

harus diperhatikan dalam proses pengajaran. Sehingga setiap proses 

pengajaran yang dilaksanakan oleh guru mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. Apabila metode yang dipakai oleh guru dalam proses 

belajar mengajar kurang bervariasi, maka situasi proses belajar mengajar 

cenderung bersifat pasif dan konsekuwensinya mengurangi motovasi 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sebaliknya apabila 

metode yang digunakan sesuai dengan materi, maka proses belajar 

mengajar akan efektif serta meningkatkan motivasi peserta didik, tentunya 

peserta didik akan aktif. Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam SMAQ al-Ihsan adalah metode ceramah dan 

tanya jawab, penggunaan metode yang terbatas ini membuat siswa kurang 

fokus dan menurunnya minat belajar. Selain itu, karena pembelajaran 

dilakukan pada malam hari menyebabkan beberapa siswa menjadi pasif. 

Hasil belajar yaitu perubahan yang menyebabkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu 

kepada taksonomi bloom (aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik).5 

                                                             
4 Abdul Halik, Metode Pembelajaran: Perspektif Pendidikan Islam, Jurnal Al- ‘Ibrah 

1, No. 2, (2012), h. 47. 
5  Purwanto, Evaluasi dan Hasil Belajar, (Jakarta: Depdikbud, 2011), h. 44. 
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Hasil belajar siswa adalah keterampilan yang diperoleh anak setelah 

menyelesaikan kegiatan belajar.6 Pentingnya hasil belajar dalam proses 

pembelajaran adalah agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, 

pengalaman dan pemahaman yang optimal yang akan mereka peroleh dari 

proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses interaktif antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pada 

hakikatnya pembelajaran erat kaitannya dengan interaksi atau hubungan 

antara guru dan siswa. Faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya 

tujuan pembelajaran adalah siswa, guru, tujuan pendidikan, sarana dan 

prasarana, serta metode pembelajaran. Kelima faktor ini sangat erat 

hubungannya. Segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat 

dipahami dalam ayat 1-5 Surat al-'Alaq sebagaimana disebutkan dalam Al-

Qur'an sebagai berikut: 

ل قُ  ُال ذ يُخ  ُر ب  ك  م  س  ِب  ر أُ  ُع ل قُ ُ﴾١﴿ُاق   ن  ان ُم  ن س  ل ق ُاْل   ر أ ُُ﴾٢﴿ُخ  اق  
ر مُ  ُال  ك  ل مُ ُ﴾٣﴿ُو ر بُّك  ل ق  ُِب  ُع ل م  َُل  ُُ﴾٤﴿ُال ذ ي ا ُم  ان  ن س  ُاْل   ع ل م 

ل مُ   ﴾٥﴿ُي  ع 

Artinya: ‘’Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan 

(1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, 

dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia (3), Yang mengajar (manusia) dengan 

pena (4), Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5).’’ 

(QS. al-’Alaq: 1-5). 

Pengamatan sementara hasil observasi di SMAQ al-Ihsan Pasar 

Minggu bahwa terdapat beberapa kendala saat pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dikarenakan jam belajar pada malam hari. Berdasarkan latar 

                                                             
6Ai Muflihah, “Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Index Card Match Pada Pelajaran Matematika”, Jurnal Pendidikan 

Indonesia 2, No. 1, 2021, h.153. 
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belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

bentuk penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Kesesuaian Waktu 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil Belajar Siswa 

(Studi Kasus SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta Selatan)” 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:  

a. Jam belajar pada malam hari kurang efektif. 

b. Materi PAI tidak tersampaikan dengan baik. 

c. Keterbatasan waktu pembelajaran PAI di malam hari. 

d. Banyak siswa yang mengantuk karena jam belajar pada malam hari. 

e. Minat belajar siswa menurun karena jam belajar pada malam hari. 

f. Suasana keadaan kelas pasif karena siswa sudah banyak yang 

mengantuk. 

g. Penggunaan metode pembelajaran PAI yang digunakan guru 

terbatas. 

h. Siswa kurang fokus saat jam pelajaran PAI di malam hari. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan 

masalahnya adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian ini dilakukan pada siswi SMAQ al-Ihsan, Pasar Minggu, 

Jakarta Selatan pada saat proses pembelajaran PAI pada malam 

hari. 

b. Penelitian ini dilakukan sejak 5 Februari-5 Juli 2022. 

c. Penelitian ini dibatasi di SMAQ Al-Ihsan, Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan. 

3. Rumusan masalah 



6 
 

 
 

Berdasarkan prmbatasan masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian dapat dirumuskan yaitu: “Bagaimana Efektivitas 

Kesesuaian Waktu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap 

Hasil Belajar Siswa SMAQ Al-Ihsan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu ntuk 

mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada malam hari terhadap hasil belajar siswa SMAQ Al-Ihsan, Pasar 

Minggu, Jakarta Selatan.  

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian dapat menambah pemahaman terhadap 

strategi pembelajaran dan efektivitas jam belajar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru dapat mengoptimalkan kemampuan guru dalam mengelola 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

b. Bagi sekolah Sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja 

sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa 

c. Bagi siswa, dapat mengantarkan dalam proses belajar yang efektif 

sehingga akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi ini ditulis oleh Rahma Sarah dengan judul “Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Daring di Masa 

Pandemi Covid-19 Di SMKN 1 Al-Mubarkeya Ingin Jaya Aceh Besar” 

Jurusan Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh 2021 M / 1442 H. 

Hasil penelitian ini adalah efektifitas pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang dilaksanakan online pada masa pandemi COVID-19, 
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dengan nilai rata-rata sebanyak 2,7452 ditinjau dari pendapat siswa 

SMKN 1 Al-Mubarkeya Want Jaya Aceh Besar berada pada kategori 

kurang efektif. Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan yang 

akan penulis lakukan, yaitu membahas tentang efektivitas pembelajaran 

PAI. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan, pertama 

peneliti membahas masalah pembelajaran PAI pada masa pandemi, 

sedangkan penulis membahas waktu pelaksanaan pembelajaran PAI.  

Kedua, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan 

penulis akan menggunakan metode kualitatif. 7 

2. Skripsi ini ditulis oleh Syukriah dengan judul: “Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 8 Banda Aceh” 

Jurusan Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh 2021 M / 1442 H.  

Hasil penelitian ini yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam 

di SMA Negeri 8 Banda Aceh dinyatakan efektif. Penelitian ini memiliki 

tema yang sama dengan yang akan penulis lakukan yaitu membahas 

tentang efektivitas pembelajaran PAI. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada efektivitas pembelajaran PAI dengan 

mempertimbangkan perbandingan antara mata pelajaran IPA dan IPS di 

SMAN 8 Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan 

lebih kepada efektivitas pelaksanaan pembelajaran PAI.8 

                                                             
7 Rahma Sarah “Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Daring 

di Masa Pandemi Covid-19 Di SMKN 1 Al-Mubarkeya Ingin Jaya Aceh Besar” (Skrispsi 

Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 

2021), h. 66.  
8 Syukriah “Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 8 

Banda Aceh” (Skrispsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh 2021), h. 65. 
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3. Skripsi ini ditulis oleh Suci Utama, dengan judul: "Efektivitas 

Pembelajaran PAI Dengan Metode Demonstrasi Peserta Didik Autis di 

SLB Mazaya Sukarame Bandar Lampung" Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 

2019 M.  

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai efektivitas 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan metode demonstrasi 

SLB MAZAYA Sukarame Bandar Lampung bagi siswa autisme, 

peneliti menyaksikan secara langsung bagaimana guru Pendidikan 

Agama Islam mengajarkan praktik tata cara wudhu, dan shalat kepada 

anak penyandang autis. Penggunaan metode demonstrasi saat 

pembelajaran adalah salah satu metode yang efektif karena dengan kita 

menggunakan metode peraga pada materi pembelajaran tata cara wudhu 

dan shalat, anak dapat berpartisipasi dan memperagakan apa yang guru 

peragakan walaupun pada awalnya saat anak belajar tata cara wudhu 

lebih condong untuk melihat visual. Bagi pemula pembelajaran praktik 

wudhu dan shalat anak belum mampu menangkap kefokusan pada 

dirinya sendiri, jadi untuk awal anak penyandang autis lebih efektif 

menggunakan media visual dan didukung oleh guru yang membimbing 

mereka untuk membantu gerakan yang benar. Ketika anak sudah 

mendapat kefokusannya maka guru mulai mempraktekannya dan anak 

akan menirukan gerakan serta bacaan yang diajarkan oleh guru.  

Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang 

membahas tentang efektivitas pembelajaran PAI. Saat anak 

berkonsentrasi, guru mulai berlatih, dan anak menirukan gerakan dan 

bacaan yang diajarkan guru. Penelitian ini serupa dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang efektivitas 

pembelajaran PAI. 
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Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini mengkaji 

keefektifan metode pembelajaran PAI, sedangkan penulis akan 

melakukan penelitian yang lebih menitikberatkan pada efektivitas waktu 

pembelajaran PAI. Penelitian ini membahas anak berkebutuhan khusus 

(ABK), sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang membahas 

tentang anak pada umumnya.9 

4. Skripsi ini ditulis oleh M. Azri Ziad dengan judul: “Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Daring di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 9 Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten 

Batanghari”. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi 2021. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Daring di SMPN 9 

Batanghari belum mencapai kemampuan guru dan siswa. Penelitian ini 

mempunyai persamaan topik dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan yaitu membahas tentang efektivitas pembelajaran PAI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

yaitu penulis membahas masalah pembelajaran PAI saat masa pandemi, 

sedangkan penulis membahas mengenai waktu pelaksanaan 

pembelajaran PAI.10 

                                                             
9  Suci Utama, "Efektivitas Pembelajaran PAI dengan Metode Demonstrasi Peserta 

Didik Autis di SLB Mazaya Sukarame Bandar Lampung", (Sarjana Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 80. 
10 M. Azri Ziad, “Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Daring 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari”, 

(Skripsi Sarjana, fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, 2021), h. 64. 



10 
 

 
 

5. Jurnal ini disusun oleh Wiwit Nopriyanti, Ikrima Mailani, Zulhaini 

dengan judul: “Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 

Negeri 001 Pasar Baru Pangean” Jurnal Pendidikan dan Pendidikan 

Agama Islam. Jurnal AL-HIKMAH, Vol 2, No 2 (2020). 

Hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SD Negeri 001 Pasar Baru Pangean sangat efektif, hal 

ini terbukti ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung dan 

persentase hasil angket, selain itu terdapat juga beberapa faktor 

pendukung lainnya. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan yakni membahas efektivitas pembelajaran PAI. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

yaitu: Pertama, penelitian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pembelajaran PAI, sedangkan penulis membahas mengenai 

waktu pelaksanaan pembelajaran PAI. Kedua, penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif, Sedangan penulis akan menggunakan 

metode kualitatif.11 

F. Sistematika Penulisan 

Teknik penulisan penelitian ini mengacu pada buku Pedoman 

Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi, Institut Ilmu Al-Qur’an 

Jakarta tahun 2021. Adapun sistematika penulisannya, yaitu12: 

BAB I PENDAHULUAN, meliputi uraian yang menjelaskan 

mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan  

                                                             
11 Wiwit Nopriyanti, Ikrima Mailani, Zulhain, “Efektivitas Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SD Negeri 001 Pasar Baru Pangean,” Jurnal AL-HIKMAH 2, No. 2, 2020, 

h.8. 
12 Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 

(Tangsel: IIQ Press, 2021), h. 8-15. 
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BAB II KAJIAN TEORI, meliputi teori-teori yang mendasari objek 

kajian penulis yaitu pengertian efektivitas, macam-macam efektivitras, 

indikator efektivitas pembelajaran, pengertian pembelajaran, macam-

macam pembelajaran agama  Islam, dasar hukum dan dalil 

pembelajaran, pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, 

macam-macam pendidikan, dasar hukum dan dalil pendidikan, pengertian 

pendidikan agama Islam, fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam, dasar 

hukum dan dalil pendidikan agama Islam, pengertian hasil belajar dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi Jenis dan Pendekatan 

Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Data dan Sumber Data 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Uji 

Keabsahan Data, dan Pedoman Wawancara. 

BAB IV ANALISA PENULIS, meliputi pemaparan analisis data 

penelitian dan hasil penelitian efektivitas pembelajaran pada malam hari 

terhadap hasil belajar siswa SMAQ Al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta Selatan 

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan yang diambil dari hasil 

penelitian dengan dilengkapi saran yang membangun.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB II 

KAJIAN TEORI 
A. Efektivitas Pembelajaran 

1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat 

atau dapat membawa hasil. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti 

efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Pengamat Pendidikan 

berpendapat bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya), manjur atau mujarabnya, dapat membawa hasil dalam 

pelaksanaaan suatu pekerjaan.1 Efektivitas merupakan aspek terpenting 

dari proses kegiatan karena efektivitas mencerminkan tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan.2 

Menurut Supriyono, efektivitas kegiatan pembelajaran mengacu 

pada kemampuan dan keberhasilan semua komponen pembelajaran 

yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran efektif ini mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran 

baik yang berdimensi mental, fisik, maupun sosial. Pembelajaran yang 

efektif akan membawa dampak positif  dan bermanfaat bagi proses 

belajar siswa. 3  Efektivitas pembelajaran mengacu pada keberhasilan 

guru dalam mengajar kelompok peserta didik tertentu dengan 

                                                             
1 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis-Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: 

PT. RMJ Rosdakarya, 2006), h. 82. 
2 Mahadiun, Meningkatkan Efektivitas Belajar Lempar Cakram dengan 

Menggunakan Media Modifikasi Piring Plastik pada Siswa Kelas XI B SMPN 8 Pujut Tahun 

Pelajaran 2016/2017, Jurnal Ilmiah Mandala Education 4, no. 2, (2018), h. 149. 
3 Abu Ahmadi dan Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 

h. 1. 
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menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 4 

Menurut Deassy dan Endang, efektivitas belajar adalah pembelajaran 

yang bermanfaat dan bertujuan bagi siswa yang mampu mempelajari 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu dengan cara yang mudah 

dan menyenangkan serta mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Di dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan bahwa suasana pembelajaran yang efektif yaitu suasana 

belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, inovatif 

dan menemukan sendiri.5  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran dianggap efektif apabila telah 

tercapainya tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran juga dapat 

dikatakan sebagai keberhasilan yang diraih melalui proses belajar 

mengajar. 

2. Indikator Efektivitas Pembelajaran 

Mandagi dan Degeng berpendapat bahwa efektivitas belajar 

biasanya diukur dari tingkat prestasi belajar siswa. Ada beberapa aspek 

penting yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan peserta 

didik, yaitu: kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari, kecepatan 

unjuk kerja, tingkat alih belajar, tingkat retensi dari apa yang dipelajari.6  

Menurut Slavin yang dikutip oleh Supardi, indikator efektivitas 

pembelajaran dibagi menjadi empat indikator utama, yaitu:7 

                                                             
4 Nana Sudjana, Penilian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rosdakarya, 

2005), h. 64. 
5  Agus Gunawan, “Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

Model Discovery Learning di Kelas VII SMPN 15 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2014/2015”, 

Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 10. 
6 Mandagi dan Degeng, Model dan Rancangan Pembelajaran, (Malang: CV. Seribu 

Bintang, 2019), h. 124. 
7 Supardi, Sekolah Efektif, Konsep Dasar dan Praktiknya, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013) h. 170-172   
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a. Mutu atau Kualitas Pengajaran (Quality of Instruction) 

b. Kesesuaian Tingkat Pengajaran (Appripriate Level of 

Instructions)  

c. Insentif (Incentive)  

d. Waktu (Time) 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika memenuhi indikator 

efektivitas pembelajaran, diantaranya:8 

a. Belajar terorganisir dengan baik 

b. Komunikasi yang efektif 

c. Penguasaan dan semangat dalam belajar 

d. Sikap positif terhadap siswa 

e. Memberikan tes dan nilai yang adil 

f. Keluwesan dalam metode pengajaran 

g. Hasil belajar siswa yang baik 

Menurut Hamzah B. Uno agar pembelajaran dapat dikatakan 

efektif erdapat beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu:9 

a. Persiapan sebelum mengajar 

b. Susunan bahan ajar 

c. Perbedaan individu 

d. Motivasi 

e. Sumber pengajaran  

f. Latihan dan pengulangan 

g. Urutan kegiatan pembelajaran 

h. Aplikasi  

                                                             
8Mavela Firariona, Efektivitas Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan Google 

Classroom Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 65 Kota 

Bengkulu, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Bengkulu, 2021), h. 15. 
9  Remiswal, Format Pengembangan Strategi PAIKEM dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 89. 
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i. Sikap mengajar 

j. Penyajian di depan kelas 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan efektif ketika tujuan 

pembelajaran tercapai dan peserta didik menunjukkan prestasi yang 

maksimal.10 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam 

pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran. Sadiman berpendapat bahwa efektivitas pembelajaran 

adalah hasil yang diperoleh setelah dilaksanakannya kegiatan belajar 

mengajar. Pembelajaran dikatakan efektif apabila terpenuhi beberapa 

syarat, yaitu:11  

a. Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap 

KBM. 

b. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi di antara siswa. 

c. Ketepatan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan siswa 

diutamakan. 

d. Mengembangkan suasana belajar yang bersahabat dan positif 

mengembangkan struktur kelas yang mendukung suasana belajar. 

Menurut Abu Ahmadi tiga faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pembelajaran, antara lain:12 

                                                             
10 Rahmawati Sarizki Habie, “Efektivitas Penggunaan Google Classroom Berbasis 

Easy Adjusment Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMK Negeri 7 

Yogayakarta”, (Sarjana Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2020), h. 34. 
11 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif: Konsep, Landasan, 

dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 20. 
12 Abu Ahmadi, Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2005), h. 103. 
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a. Faktor raw input (faktor murid itu sendiri), setiap anak memiliki 

kondisi yang berbeda-beda. Yaitu kondisi psikologis dan kondisi 

fisikologis. 

b. Faktor environmental input (faktor lingkungan), meliputi lingkungan 

alami maupun lingkungan sosial. 

c. Faktor instrumental input, yang di dalamnya antara lain terdiri dari:  

1) Kurikulum. 

2) Program atau materi pengajaran. 

3) Sarana dan prasarana. 

4)  Guru. 

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan inti dari proses Pendidikan. Di 

dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen, yaitu guru, 

siswa dan materi pelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara 

ketiga komponen utama tersebut melibatkan sarana prasarana seperti 

metode, media dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga 

tercipta suatu proses pembelajaran yang memungkinkan tercapainya 

tujuan yang telah direncanakan.13 Pembelajaran adalah bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaaan keterampilan, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. 14  Menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik 

                                                             
13  Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 116. 
14 Moh. Suardi, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Dee Publish, 2018), h. 7. 
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dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam 

suatu lingkungan belajar.15  

Menurut E. Mulyasa pembelajaran merupakan suatu interaksi 

antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan 

tingkah laku kearah yang lebih baik.16 Pada pendapat lain, Syaiful 

Sagala mengatakan bahwa pembelajaran ialah membelajarkan siswa 

menggunakan asas-asas pendidikan maupun teori belajar yang 

merupakan penentu utama keberhasilan Pendidikan. Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik.17 

b. Dalil Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sebuah proses dimana lingkungan peserta 

didik diatur dengan sengaja untuk memungkinkan peserta didik 

terlibat dalam kondisi terntentu atau menghasilkan tanggapan 

terhadap situasi tertentu, yang merupakan subset khusus dari 

pendidikan.18 Proses pembelajaran dijelaskan di dalam Al-Qur’an 

pada Q.S al- ‘Alaq 1-5:  

ْنَساَن ِمْن َعلَق َۚ  ١اِْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذْي َخلََقَۚ   ٣اِْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُمُۙ  ٢َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َما ٤الَِّذْي َعلََّم بِاْلقَلَِمُۙ   ٥لَْم يَْعلَْمۗ  َعلََّم اْْلِ

‘’Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1), Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Mulia (3), Yang mengajar (manusia) dengan pena (4), Dia mengajarkan 

                                                             
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, h. 6. 
16  E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep Karakteristik dan 

Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 100. 
17 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h.338.  
18 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

61. 
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manusia apa yang tidak diketahuinya (5).’’ (QS. al-’Alaq [96]: 1-5). 

Di dalam surah al- ‘Alaq ayat pertama dijelaskan bahwa membaca 

adalah perintah Allah SWT, bacaan yang dimaksud di sini tidak hanya 

Al-Qur’an saja, melainkan segala sesuatu yang dapat dibaca. Terdapat 

dua cara memperoleh pengetahuan, pertama melalui usaha manusia 

sendiri memanfaatkan potensi-potensi yang diberikan Allah SWT. dan 

kedua tetap usaha manusia seperti yang diperoleh melalui Ilham intuisi 

dan wahyu ilahi yang kedua ini semata-mata karena anugerah Allah 

SWT. bagi siapa yang dikehendakinya.19 

c. Macam-Macam bentuk Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi terkait 

dengan materi pelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta 

didiknya. Pembelajaran memiliki berbagai macam bentuk, yang di 

setiap pembelajaran memiliki metode dan modelnya tersendiri dalam 

kegiatan pembelajaran. Adapaun macam-macam bentuk pembelajaran, 

yaitu: 

1) Pembelajaran daring 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daring 

memiliki arti dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, 

internet, dan sebagainya. Pembelajaran daring (online) adalah 

penggunaan internet untuk mengakses dan berinteraksi dengan 

materi, guru, dan peserta didik lainnya untuk mendukung seluruh 

proses belajar dengan tujuan memperoleh pengetahuan, membangun 

pemahaman dan berkembang dari pengalaman belajar.20 

                                                             
19 Quraish Shihab, Al-Lubab Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-

Qur’an, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 685. 
20 Noor Anisa Sabila, “Pembelajaran Daring di Era Covid 19”, Jurnal Pendidikan 1, 

no. 1, (2020), h. 3. 
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2) Pembelajaran langsung 

Pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher center).21 Pembelajaran langsung adalah 

suatu model pengajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai 

konsep atau keterampilan baru, melibatkan guru bekerja dengan 

siswa secara individual, atau dalam kelompok-kelompok kecil, 

dengan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan 

memberikan pelatihan keterampilan yang erat kaitannya dengan 

tujuan.22 

3) Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran 

yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk saling 

berinteraksi. 23  Cooperative Learning merupakan metode 

pembelajaran yang mengandalkan kerjasama kelompok untuk 

mencapai tujuan tertentu. Selain itu juga untuk memecahkan soal 

dalam memahami suatu konsep yang didasari rasa tanggung jawab 

dan berpandangan bahwa semua siswa memiliki tujuan sama.24 Ada 

empat unsur penting dalam cooperative learning, yaitu kehadiran 

                                                             
21  Nurli Rosm, “Penerapan Model Pembelajaran Langsung Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III SD Negeri 003 Pulau Jambu”, Jurnal PAJAR 

(Pendidikan dan Pengajaran) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP 

Universitas Riau 1, no. 2, (2017), h. 163. 
22 Moch Ilham Sidik, Hendri Winata, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Direct Instruction”, Jurnal Pendidikan Manajemen 

Perkantoran 1, no. 1, (2016), h. 50. 
23 Suwardi, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar dan Aktivitas Siswa Sekolah Dasar”, Proceeding Biology Education Conference 15, 

no. 1, (2018), h. 53. 
24 Ismun Ali, “Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Dalam Pengajaran 

Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Mubtadiin 7, no. 01, (2021), h. 250.  
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siswa dalam kelompok, aturan kelompok, upaya belajar setiap 

anggota kelompok, dan tujuan yang ingin dicapai.25 

4) Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu 

pembelajaran yang mengetengahkan masalah kehidupan nyata 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan 

membangun pengetahuannya.26 

5) Pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

menemukan materi yang dipelajarinya dan mengkaitkannya dengan 

situasikehidupan nyata. 27  Menurut Blanchard, pembelajaran 

kontekstual merupakan suatu konsep pembelajaran yang membantu 

guru dalam menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan 

nyata, dan memotivasi peserta didik membuat menghubungan apa 

yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka.28 

d. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran pada haikatnya merupakan suatu proses interaksi 

guru dengan peserta didik, baik interaksi langsung, seperti tatap muka, 

maupun tidak langsung, seperti kegiatan pembelajaran dengan 

                                                             
25 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2010), 

h. 176 
26 Lisna Siti Permana Sari dan Moersetyo Rahadi, “Pembelajaran Berbasis Masalah 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Sekolah Menengah 

Pertama”, Jurnal Pendidikan Matematika 3, no. 3, (2014), h. 145. 
27 Andi Afriani, “Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dan 

Pemahaman Konsep Siswa”, Jurnal Al- Muta’aliyah 1, no. 3, (2018), h. 85. 
28  Haryoto, “Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kompetensi 

untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran”, Jurnal Pendidikan, no.1, (2009), h. 95. 
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menggunakan media pembelajaran atau model pembelajaran.29 Adapun 

fungsi pembelajaran adalah:  

1) Sebagai pedoman kerja bagi setiap saat unsur, baik unsur guru 

maupun murid.30 

2) Membantu peserta didik menerima informasi, ide, keterampilan, 

nilai, pola pikir, dan cara belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.31 

3) Membantu guru mempertahankan semangat mereka untuk 

mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan pembelajaran 

kepada siswa.32 

 Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan proses 

pembelajaran tertentu.33 

Tujuan pembelajaran PAI menurut ajaran agama Islam adalah 

membimbing individu menjadi ‟khalifah fil ardh’’ menurut Muhaimin 

dan Mujib bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengabdi 

kepada Allah SWT. dengan indikasi ibadahnya berupa ibadah kepada 

Allah SWT. 34 

                                                             
29 Thamrin Tayeb, “Analisis dan Manfaat Model Pembelajaran”, Auladuna: Jurnal 

Pendidikan Dasar Islam 4, no. 2, (2017), h. 48. 
30  Weni Kurniawati, Desain Perencanaan Pembelajaran, Jurnal An-Nur: Kajian 

Pendidikan dan Ilmu Keislaman 7, no. 1, (2021), h. 8. 
31  Abas Asyafah, “Menimbang Model Pembelajaran (Kajian Teoretis-Kritis atas 

Model Pembelajaran dalam Pendidikan Islam)”, TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic 

Education 6, no. 1, (2019), h.23. 
32 Mutia Apriati, Peranan Guru dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar di 

SMA Negeri 1 Makassar, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015, h. 

12. 
33 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: PRENADA, 2010), h. 86. 
34  Saiful Anwar, Desain Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Idea Press 

Yogyakarta,2014), h. 43. 
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2. Pendidikan  

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan secara istilah berasal dari kata “didik” dengan 

memberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti 

“perbuatan” (hal, cara dan sebagainya).35 Menurut UU No. 20 tahun 

2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dilakukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah penuntun bagi 

tumbuh kembangnya kehidupan seorang anak, dan hakikat 

pendidikan adalah membimbing segala kekuatan kodrat yang ada 

pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya. 36  Sedangkan menurut Syaiful Sagala, 

pendidikan adalah segala situasi kehidupan yang mempengaruhi 

pertumbuhan pribadi, pengalaman belajar yang berlangsung di semua 

lingkungan dan sepanjang hayat.37 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan proses belajar seseorang untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.  

                                                             
35 Salminawati, Filsafat Pendidikan Islam (Membangun Konsep Pendidikan yang 

Islami), Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011, h.15. 
36  Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakartac: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015), h. 4.   
37 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

1. 
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b. Dalil Pendidikan  

Konsep pendidikan Islam adalah menerima, memelihara dan 

mendidik, dan juga mencakup pengertian mengajar. Oleh karena itu, 

pendidikan adalah bimbingan sadar pendidik terhadap perkembangan 

rasio dan mental atau jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. Beberapa prinsip dasar 

tentang mencari ilmu maupun petunjuk menyampaikan suatu ilmu 

yang merupakan bagian dari proses pendidikan itu antara lain 

ditemukan dalam hadis-hadis sebagai berikut:38 

ُ ثُ كُ ُُانُ ث ُ دُ حُ ُنُ امُ ي ُلُ سُ ُنُ ب ُُصُ فُ حُ ُانُ ث ُ دُ حُ ُالُ قُ ُارُ مُ عُ ُنُ ب ُُامُ شُ هُ ُانُ ث ُ دُ حُ  ُي ُ طُ نُ شُ ُنُ ب ُُي 
 اّلل ُ ُص ل ىُاّلل ُ ُر س ولُ  الُ قُ   :الُ قُ ُكُ لُ اُمُ ُنُ ب ُُسُ ن ُا ُُنُ عُ ُنُ ي ُي ُ سُ ُنُ ب ُُدُ مُ م ُ ُنُ عُ 

ُف ر ي ض ةُ ُُو س ل مُ ُع ل ي هُ  ُال ع ل م  ل ه ُُط ل ب  ُغ ي  أ ه  ُع ن د  ع ُال ع ل م  ُ,و و اض  ل م  ُم س  ُك ل   ع ل ى
ُو الذ ه بُ  ك م ق ل  د ُاْل  ن از ي رُ  ُو اللُّؤ ل ؤ   (39ةاجُ مُ ُنُ ب ُا ُُاهُ ر وُ  (ُاْل  و ه ر 

Artinya: “Hisham Ibn Ammar telah menceritakan kepada kami. ia berkata 

Hafs Ibn Sulaiman telah menceritakan kepada kami, ia berkata Katṡir Ibn 

Shinzir, telah menceritakan kepada kami dari Muhammad Ibn Sirin dari Anas 

Ibn Malik ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Menuntut ilmu adalah 

kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada 

ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher 

babi” (HR. Ibnu Majah) 

 

ُ أ ُُنُ عُ ُةُ امُ سُ ُأُ وُ ب ُ أ ُُانُ ث ُ دُ حُ ُنُ ل ُي ُغُ ُنُ ب ُُم و دُ اُم ُ نُ ث ُ دُ حُ  ُُب  ُنُ عُ  ال  ع م شُ ُنُ عُ ص ال ح 
ُ أُ  ُُُو س ل مُ ُع ل ي هُ  اّلل ُ ُص ل ىُاّلل ُ ُر س ولُ ُالُ قُ ُ:الُ قُ ُُه ر ي  ر ةُ ب  ي  ل ت م س  ُط ر يًقُا و م ن ُس ل ك 

ُاْل  نُ  ل ه ُب ه ُط ر يًقاُإ َل   ( 40 للّت   م ذ ياُاهُ و ُرُ ( ةُ ف يه ُع ل ًماُس ه ل ُاّلل ُ 

                                                             
38 Susan Noor Farida, Hadis-Hadis Tentang Pendidikan (Suatu Tela’ah Tentang 

Pentingnya Pendidikan Anak), Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis 1, 2016, h. 37. 
39 Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, (Beyrut: 

Dar al-fikr, t.th), Juz 1, h. 81. 
40 Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi. “Sunan Tirmidzi”, (Mesir: Musthafa al-

Babiy al-Halabiy wa Awladuh, 1975), juz 5, h.28. 
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn Ghilan, telah 

menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abi Shalih dari al- ‘Amasy dari Abi 

Hurairah dia telah berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Barangsiapa yang 

menjalani suatu ajaran untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT. akan memudahkan 

untuknya jalan ke surga”. (HR. Tirmidzi) 

Islam juga menempatkan orang-orang berilmu dalam derajat 

yang tinggi, hal ini dijelaskan dalam QS. al-Mujadalah: 11. 

ُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِيْ  ُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنُكْمُۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرٰجت ۗ َوّٰللاه  ١١ٌر يَْرفَعِ ّٰللاه

"...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..." (QS. al-

Mujadalah [58]: 11.) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. akan akan 

mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang 

mempunyai derajat paling tinggi di sisi Allah SWT. ialah orang yang 

beriman, berilmu dan ilmunya diamalkan sesuai dengan yang 

diperintahkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya.41 

c. Macam-macam bentuk Pendidikan 

Undang-Undang tahun 2003 no 20 Bab VI pasal 13 ayat 1 

menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga jalur pendidikan yaitu 

pendidikan formal, nonformal, dan informal di mana ketiganya 

berfungsi saling melengkapi satu sama lain. Sehingga secara umum 

pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 macam42: 

a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. 

b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan selain pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap. 

                                                             
41 Sholeh, “Pendidikan dalam Al-Qur’an (Konsep Ta’lim QS. Al-Mujadalah ayat 

11)”, Jurnal Al-Thariqah 1, no. 2, (2016), h. 218, 
42 Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 13 Tahun 2003, h. 13. 
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Pendidikan nonformal merupakan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dilaksanakan di luar sekolah formal untuk memenuhi 

kebutuhan peserta didik tertentu, serta memperoleh informasi dan 

bimbingan tambahan dengan waktu, tempat, dan sumber-sumber 

yang tersusun.43 

c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pendidikan 

menurut undang-undang terdapat tiga bentuk pendidikan, dengan 

melihat tiga bentuk pendidikan ini maka dapat disimpulkan pula 

bahwa pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang 

hayat (life long education).  

d. Fungsi dan Tujuan Pendidikan 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.44 

Tujuan pendidikan adalah untuk menyeimbangkan 

perkembangan kepribadian manusia secara menyeluruh, yang 

tercermin dalam jiwa, rasionalitas, emosi, dan kepribadian manusia. 

                                                             
43  Abdul Rahmat, Manajemen Pemberdayaan pada Pendidikan Nonformal, 

(Gorontalo: Ideals Publishing, 2018), h. 3. 
44 Undang-undang tentang Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 
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Oleh karena itu, pendidikan harus mampu memenuhi seluruh aspek 

kebutuhan manusia dalam bidang spiritual, intelektual, imajinatif, 

sains dan kebahasaan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama serta mendorong keseluruhan aspek tersebut terhadap 

kebutuhan dan percepatan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan 

terletak pada penyerahan diri secara total kepada Allah dalam taraf 

kemasyarakatan dan kemanusian yang universal.45  

Menurut Zakiyah Darajat, tujuan pendidikan bukanlah suatu 

benda yang terbentuk tetap dan statis, melainkan keseluruhan 

kepribadian seseorang yang meliputi seluruh aspek kehidupan.46  

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk 

menumbuhkan kemampuan dan membentuk kepribadian seseorang 

menjadi insan kamil. Tujuan pendidikan untuk mencapai insan kamil 

tiada lain adalah motivasi yang mendorong manusia untuk senantiasa 

mengembangkan potensi fitrah pada dirinya secara maksimal melalui 

pendidikan tiada henti, yang sering disebut dengan pendidikan 

sepanjang hayat (life long education).47 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian pendidikan agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah pembinaan dan asuhan 

terhadap peserta didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan 

dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara 

                                                             
45 Mahira, Materi Pendidikan Islam Fase Pertumbuhan dan Perkembangan Anak, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 30-35. 
46 Zakiyah Darajat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, cet. ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h. 29. 
47 Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus 

IAIN Palopo, 2018), h. 14 
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keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan ajaran agama 

Islam yang dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya, dapat 

mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat.48 

Pendidikan agama Islam juga merupakan upaya sadar dan 

terencana untuk membantu peserta didik mengenal, memahami, 

menghayati, dan meyakini ajaran Islam serta menanamkan rasa 

hormat terhadap pemeluk agama lain dengan menjunjung tinggi 

kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.49  

Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara 

keseluruhannya terliput dalam lingkup Al-Qur’an dan hadis, 

keimanan, akhlak, fikih/ibadah, dan sejarah, sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

mecakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

hubungan manusia dengan Allah SWT., diri sendiri, sesama manusia 

dan makhluk sekitarnya (Hablu Mina Allah wa Hablu Min annas).50 

Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Pendidikan Agama 

Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari 

                                                             
48  Samrin, “Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia”, Jurnal Al-Ta’dib 8, no.1, (2015), h, 103. 
49 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(PT. Rosdakarya: 2006), h. 130. 
50  Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (PT. 

Rosdakarya: Bandung, 2016), h. 13. 
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sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadis, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.” 

b. Dalil Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda 

untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahhuan dan nilai-nilai 

Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di 

dunia dan memetik hasilnya di akhirat.51 Di dalam Al-Qur’an surah 

an-Nahl disebutkan: 

َجعََل لَُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر  ٰهتُِكْم َْل تَْعلَُمْوَن َشْيـًٔاُۙ وَّ  بُُطْوِن اُمَّ
ْنْۢ ُ اَْخَرَجُكْم م ِ َوّٰللاه

 ٧٨َواْْلَْفـَِٕدةَ ُۙ لَعَلَُّكْم تَْشُكُرْوَن 

“ dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S An-Nahl [16]: 78) 

Maksud dari ayat tersebut adalah manusia terlahir di dunia 

dalam keaadan tidak mengetahui apapun, tetapi Allah memberikan 

manusia pendengaran, penglihatan dan hati agar menjadi sarana 

untuk mendapatkan ilmu. Adanya pendengaran, penglihatan dan hati 

nurani menggambarkan adanya berbagai potensi jasmani yang dapat 

digunakan untuk memahami, mengerti, menyimpan pengertian, 

mereproduksi, mengingat dan seterusnya. Allah SWT. menyuruh 

manusia bersyukur dalam arti mempergunakan berbagai karunia 

Allah SWT. ini untuk belajar memahami, mengerti, menyimpan dan 

mereproduksi dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia 

adalah sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk diberikan 

pelajaran.52 

                                                             
51 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 33-36. 
52 Abudin Nata, Pendidikan dalam Persepektif Al-Qur’an Cet-1, (Jakarta: UIN 

Jakarta Press, 2005), h. 232. 



29 
 

 
 

Selain itu, dasar Pendidikan Agama Islam adalah Al-Qur’an 

dan hadis, sebagaimana dijelaskan didalam hadis berikut: 

ث  ن ا ث  ن اُاّلل ُ ُب دُ عُ ُب نُ ُع ل يُُُّح د  ي انُ ُح د  ُز ي د ب نُ ُع نُ  ف  ق الُ ُال  ع م شُ ُس أ ل تُ ُق الُ ُس ف 
ي  ف ةُ َُس  ع تُ ُو ه بُ  ث  ن اُي  ق ولُ ُح ذ  ُال  م ان ةُ ُنُ أ ُُو س ل مُ ُع ل ي هُ  اّلل ُ ُص ل ىُاّلل ُ ُر س ولُ ُح د 
ُُلس م اءُ اُم نُ ُن  ز ل تُ  رُ ُف  ُو ع ل م واُال ق ر آنُ ُف  ق ر ء واُال ق ر آنُ ُو ن  ز لُ ُالر  ج الُ ُق  ل وبُ ُج ذ 

 )53 ىارُ خُ بُ الُ ُاهُ و ُرُ  ( السُّن ةُ ُم نُ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdullah, menceritakan 

kepada kami Sufyan, ia berkata; Aku bertanya kepada A’masyi, ia berkata; ‘Dari 

Zaid ibn Wahab, Aku mendengar Hudzaifah, ia berkata; ‘Menceritakan kepada 

kami Rasul Saw., bahwa amanah itu turun dari langit pada hati seseorang, dan 

diturunkan Al-Qur’an, maka bacalah Al-Qur’an dan pelajarilah Sunnah 

(Hadits).” (HR. Bukhari)  

Hadis ini memberikan gambaran bahwa dasar Pendidikan 

Islam adalah Al-Qur’an dan Hadis (sunnah) yang menjadi pedoman 

dan petunjuk umat muslim. Pendidikan Islam menjadikan Al-Qur’an 

dan as-Sunnah sebagai dasar dan acuan dalam pendidikan Islam di 

lembaga pendidikan. Sehingga segala proses, tujuan, pengembangan, 

dan kegiatan dalam pendidikan dan pembelajaran mengacu pada 

ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah.54
 

c. Macam-Macam Bentuk Pendidikan Agama Islam 

Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam secara garis besar dibagi ke 

dalam tiga jenis, yaitu lembaga pendidikan Islam secara formal, 

nonformal dan informal.55 

                                                             
53  Abi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardzabat al-

Bukhari al-Ju’fi, Shahih al-Bukhari (t.tp: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1993), h.182.  
54 Muhamad Basyrul Muvid, “Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Tinjauan 

Hadits (Studi Analisis Tentang Hadits-Hadits Pendidikan)”, Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan 4, no.1, (2020), h. 4. 
55 Ahmad Taofik, Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Indonesian Journal of 

Adult and Community Education, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 3. 
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1) Lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan secara formal 

merupakan lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, 

yang di dalamnya terbagi atas lembaga pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga 

pendidikan Islam formal memiliki ciri-ciri yang melekat, antara 

lain:  

a) Kelas dibagi menjadi kelas berdasarkan jenjangnya. 

b) Terdapat persyaratan usia. 

c) Terdapat jangka waktu belajar. 

d) Proses pembelajaran diatur secara tertib dan terstruktur. 

e) Bahan ajar disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan 

dalam silabus tertentu. 

f) Materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis intelektual 

dan berkesinambungan. 

g) Adanya system raport, evaluasi pembelajaran dan sertifikat 

kelulusan. 

h) Sekolah memiliki anggaran pendidikan yang dirancang untuk 

jangka waktu tertentu. 

2) Lembaga Pendidikan Islam nonformal ialah jalur pendidikan yang 

dirancang untuk mengganti, menambah dan melengkapi 

pendidikan formal. Pendidikan tersebut dapat diselenggarakan 

oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan 

standar nasional pendidikan. 

3) Lembaga Pendidikan Islam Informal menurut Undang-Undang 

Sisdiknas No 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan 

informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. 
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d. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah usaha yang bertujuan banyak dalam urutan 

garis (linier). Sebelum mencapai tujuan akhir, Pendidikan Islam lebih 

dahulu mencapai tujuan sementara. Marimba menjelaskan bahwa 

fungsi tujuan akhir ialah memelihara arah usaha itu dan 

mengakhirinya setelah tujuan itu tercapai. Sedangkan fungsi 

sementara ialah mempertahankan arah usaha dan menjadi titik 

berpijak untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut dan tujuan akhir.56  

Dr. Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pendidikan agama 

Islam memegang peranan penting dalam membina dan 

menyempurnakan kepribadian dan psikologi anak, karena pendidikan 

agama Islam memiliki dua aspek terpenting, yaitu aspek yang 

ditujukan pada jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan aspek 

yang ditujukan kepada pikiran, yaitu ajaran agama Islam itu sendiri.57 

pendidikan agama Islam untuk sekolah berfungsi sebagai 

berikut:58 

a. Pengembanan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. 

b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat   

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan fisik dan sosial serta mampu mengubah lingkungan 

sesuai dengan ajaran Islam. 

                                                             
56 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h. 228. 
57 Asrori Huda, Efektivitas Pemanfaatan Media Presentasi pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, (Skripsi Sarjana), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 2010, h. 15. 
58 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 15. 
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d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan pemahaman dan pengalaman ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif di lingkungan 

atau budaya lain yang dapat merugikan dirinya, dan dapat 

menghambat pengembangannya menuju manusia seutuhnya.  

f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum 

sistem dan fungsionalnya.  

g. Penyaluran, yaitu untuk membimbing anak agar memiliki bakat 

khusus dalam bidang keislaman, sehingga bakat tersebut dapat 

dikembangkan secara optimal untuk kegunaan dirinya dan orang 

lain. 

Secara substansial tujuan pendidikan agama Islam adalah 

melatih, membimbing, medorong, mengusahakan, 

menumbuhkembangkan manusa takwa. 59  Selain itu Pendidikan 

Agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengalaman peserta didik terhadap Agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT. serta berbudi pekerti luhur dalam kehidupan 

pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.60 

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk muslim 

sebagai pribadi yang utuh, menumbuhkan keharmonisan dalam 

pribadi muslim ke Allah SWT., manusia dan alam semesta serta 

                                                             
59 Nusa Putra dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 1. 
60 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 

h. 22.  
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mengembangkan potensi fisik dan mental umat Islam.61 Pendidikan 

Agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan peserta didik dengan cara pemberian pengetahuan, 

pengamalan tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang 

berkembang dalam keimanan, berbangsa serta melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 62  Chotibul umam 

menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam terbagi bagi 

menjadi dua, yaitu:  

1) Tujuan umum Pendidikan Agama Islam 

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah berusaha untuk 

mendidik individu muslim agar bertakwa dan beribadah 

bersungguh-sungguh kepada Allah SWT., sehingga dapat 

memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. 

2) Tujuan khsus Pendidikan Agama Islam 

Tujuan khsus Pendidikan Agama Islam yaitu mendidik individu 

muslim menjadi shalih dan shalihah dengan berfokus pada 

perkembangan baik intelektual sosial maupun rohani.63 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam secara keseluruhan adalah 

menjadikan individu muslim menjadi pribadi yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT. sehingga bisa mendapatkan kebaikan 

dunia dan akhirat 

                                                             
61 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), 

h.1. 
62 Abdul Majid dan Dian A, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, h. 135. 
63 Chobibul Umam, Inovasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Dotplus Publisher, 

2020), h.15. 
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C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk 

sesuatu yang dicapai sesorang yang telah belajar. Pengertian hasil 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktivitas yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.64  

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang, perubahan yang dihasilkan dari proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya.65 Belajar 

merupakan suatu proses seseorang berusaha untuk mencapai 

perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 66  Alisuf Sabri 

mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai 

akibat pengalaman atau latihan. Perubahan tingkah laku akibat belajar 

itu dapat berupa memperoleh perilaku yang baru atau meningkatkan 

perilaku yang ada.67 Gagne mendefiniskan belajar sebagai suatu proses 

perubahan tingkah laku yang melibatkan perubahan kecenderungan 

manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya 

yakni peningkatan kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis 

kinerja. 68 

Menurut Purwanto hasil belajar yaitu perubahan yang 

menyebabkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. 

                                                             
64 Purwanto, Evaluasi dan Hasil Belajar, (Jakarta: Depdikbud, 2011), h. 44. 
65  Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 28. 
66  Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. 

Rineka, 2013), h.2. 
67 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), h. 60.  
68 Kokom komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2011), h. 2. 
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Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi bloom (aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik).69 Sudjana mendefinisikan hasil 

belajar sebagai keterampilan yang dimiliki siswa setalah ia menerima 

pengalaman belajarnya.70 Sedangkan menurut Dimyati hasil belajar 

merupakan apa yang dicapai peserta didik setelah belajar.71 Syaiful 

bahari mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang 

terjadi pada diri siswa akibat dari diri kegiatan belajar. Untuk 

mendapatkan hasil belajar yang berupa perubahan ini, maka harus 

melalui proses-proses yang didalamnya terdapat beberapa faktor, yaitu 

faktor dari individu maupun luar individu.72  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan pengetahuan dan tingkah laku yang 

dicapai setelah kegiatan belajar mengajar, dengan demikian hasil 

belajar tidak dapat diperoleh tanpa adanya kegiatan pembelajaran.  

2. Indikator Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dilihat dari dua 

perspektif, yaitu sisi peserta didik maupun dari sisi guru. Dari sisi 

peserta didik, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor.73 

a. Ranah Kognitif 

                                                             
69 Purwanto, Evaluasi dan Hasil Belajar, h. 53.  
70 Nana Sudjana, Penilian Hasil Proses Belajar Mengajar, h.22 
71 Dimyati dan Mudjino, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 

h. 10.  
72 Syaiful Bahari D, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 141. 
73 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, h. 275. 
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Menurut Sudjana ranah kognitif mengacu pada hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis dan evaluasi. 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan ini ditekankan pada kemampuan berfikir peserta 

didik, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan 

saja. 

2) Pemahaman  

Pemahaman perserta didik dituntut untuk menyatakan masalah 

dengan kata-katanya sendiri, memberikan contoh, prinsip atau 

konsep. 

3) Aplikasi 

Peserta didik harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari 

ke dalam kehidupannya sehari-hari. 

4) Analisis  

Peserta didik diminta untuk memecahkan informasi ke dalam 

beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dari 

opini dan menemukan sebab akibat. 

5) Sintesis  

Peserta didik harus mempresentasikan cerita, komposisi, 

hipotesis, atau teori mereka sendiri dan mensintesiskan 

pengetahuan.  

6) Evaluasi 

Pada tahapan ini peserta didik dituntut untuk menilai informasi 

yang telah dipelajari. 74 

b. Ranah afektif 

                                                             
74 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005), h. 22. 
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Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai, 

sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah 

memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif meliputi 

lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, 

menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau 

kompleks nilai. 75 

Menurut Bloom, ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses 

berfikir yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 

dan evaluasi.76 

c. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perceptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretative.77 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Pada proses belajar terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar. Faktor belajar dapat digolongkan menjadi tiga kategori, 

yaitu78: 

a. Faktor Internal,  

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu seseorang yang 

sedang belajar, di dalam faktor internal terdapat dua hal yang 

                                                             
75 Isa Anshori, Perencanaan Sistem Pembelajaran, (Sidoarjo: Umsida Press, 2009), 

h. 39. 
76 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama 

di Sekolah, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 3. 
77 Ahmad dan Rahmi, “Korelasi Motivasi Belajar Menggunakan Media Berbasis 

Video dengan Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Materi Gejala Alam di Kelas V SD 

Negeri 1 Peusangan”, Jurnal Pendidikan al-Muslim 1, no. 1, (2017), h. 32 
78 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, h. 54. 
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mempengerahui hasil belajar, yaitu kondisi fisiologis dan 

psikologis.79 

1) Kondisi fisiologis yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan 

fisik dan jasmani peserta didik. Jika kesehatan siswa terganggu 

maka siswa akan kesulitan untuk fokus pada materi yang 

diberikan oleh guru. 

2) Kondisi psikologis yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keaadan psikologis atau mental peserta didik. Faktor-faktornya 

meliputi: 

a) Bakat 

Bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol dari berbagai 

jenis yang dimiliki seseorang. Seseorang biasanya memiliki 

bakat tertentu yang terdiri dari satu atau lebih kemampuan 

khusus yang unggul dalam bidang lain. Tetapi ada juga yang 

tidak memiliki bakat sama sekali, artinya bahwa semua bidang 

ilmu dan keterampilannya lemah.80 

b) Minat 

Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan 

memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan 

perasaan senang dan puas.81 

c) Motivasi 

                                                             
79 M. Ngalim Purwat, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 

h.17. 
80 Ahmad Badwi, Pengaruh Bakat dalam Pencapaian Prestasi Belajar, ash-Sahabah 

4, No. 2, (2018), h.  206. 
81 Asnawati Matondang, Pengaruh Antara Minat dan Motivasi dengan Prestasi 

Belajar, Bahastra: Jurnal Bahasa dan Sastra 2, no. 2, (2018), h. 25. 
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Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi juga yang 

mendorong siswa untuk mau terlibat dalam kegiatan belajar.82 

d) Kecerdasan 

Faktor kecerdasan atau intelektual sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan dalam belajar. Dalam kenyataan di masyarakat, 

menunjukan bahwa bahwa anak-anak pada usia yang sama 

memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda.83 

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu peserta didik. 

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terbagi menjadi 

tiga faktor, yaitu: 84  

1) Faktor lingkungan keluarga, yaitu dorongan orang tua. Di dalam 

keberhasilan belajar peserta didik orang tua dan anggota keluarga 

sangat berperan penting. 

2) Faktor lingkungan sekolah, yaitu guru, teman sekelas peserta didik 

dan lain sebagainya. Agar pembelajaran di sekolah berhasil, 

sekolah harus menjalin kerjasama dengan lingkungan masyarakat 

dan lingkungan keluarga.85 

3) Faktor lingkungan masyarakat dan persepsi masyarakat akan 

pentingnya pendidikan dapat mempengaruhi kesungguhan 

pendidik dan peserta didik. Orang yang masih memandang rendah 

                                                             
82 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h. 22. 
83 Helena Rosalia Parera, Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil Belajar 

Ekonomi, Jurnal Pendidikan Ekonomi 3, no. 2, (2018), h. 98. 
84 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) h. 

129. 
85 Abdul Hadis and Nurhayati, Psikologi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2010) h. 66. 
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pendidikan akan enggan menyekolahkan anaknya dan sering 

meremehkan pekerjaan guru. Pengaruh lingkungan masyarakat 

juga mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di sekolah.86  

c. Faktor instrumental  

Faktor instrumental adalah perangkat belajar yang digolongkan 

dalam dua kategori, yaitu hadware dan software.87 Hardware seperti 

gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. 

Sedangkan software seperti RPP, kurikulum, silabus dan lain 

sebagainya. 

Di dalam kitab Ta’lim Muta’alim, Syaikh Az-Zarnuji 

menjelaskan terdapat enam faktor keberhasilan menuntut ilmu, yaitu: 

ت اذُ  ب ة ُأ س  ُبل غ ة ُو ص ح  ت ه اد ُو  ُو اج  ر ص  ت ة ،ُذ ك اء ُو ح  ب س  ُالع ل م ُإ الُ  ُتن ال   ل ن 
ُز م انُ   و ط و ل 

“Ingatlah kamu tidak akan berhasil dalam memperoleh ilmu, kecuali dengan 6 

perkara yang akan dijelaskan kepadamu secara ringkas, yaitu kecerdasan, 

cinta kepada ilmu, kesabaran, biaya yang cukup, petunjuk guru, dan masa yang 

lama.”88

                                                             
86 Eva Nauli Thaib, Hubungan antara Prestasi Belajar dengan Kecerdasan Emosional, 

Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA 8, no. 2, (2013), h. 390. 
87 Baharuddin Dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, h. 27. 
88 Syaikh Az-Zarnuji, Terjemah Ta’llim Muta’alim, h. 24. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tempat dan waktu 

penelitian, serta membahas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan 

data. Adapun pembahasan tersebut sebagai berikut:  

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pengumpulan data 

melalui penelitian lapangan secara langsung. Salah satu hal terpenting 

dalam penelitian adalah strategi umum yang bersifat teknis tentang cara 

mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk menjawab 

masalah yang diajukan atau dirumuskan atau sering disebut dengan metode 

penelitian.1 Metode penelitian dapat diartikan sebagai metode ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan 

dibuktikan.2 Metode penelitian kualitatif memiliki skema deskriptif yang 

dirancang untuk menggambarkan secara sistematis, mempelajari fakta dan 

objek yang diteliti tepat3. Adapun penelitian kualitatif menurut sugiyono 

yaitu penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah 

(eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif. 4  Tujuan penelitian kualitatif di antaranya agar 

                                                             
1  Tatag Yuli Eko Siswono, Penelitian Pendidikan Matematika, (Surabaya: Unesa 

University Press, 2010), h. 309 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 

2016, Cet. Ke-23, h. 6. 
3  Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h. 157. 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” h. 10. 
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memperoleh data yang lebih mendalam, lebih lengkap, valid, dan 

bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.5 

Penelitian ini terfokus pada efektivitas pembelajaran pendidikan 

agama Islam pada malam hari di SMAQ al-Ihsan Jakarta Selatan. Seperti 

yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) mata 

pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) biasanya dilaksanakan pada pagi 

hingga siang hari, namun berbeda dengan SMAQ Al-Ihsan yang 

melaksanan pada malam hari.  Jadi, hasil penelitian akan memberikan 

gambaran mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan 

pada malam hari. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data secara 

rinci tentang efektivitas pembelajaran pada malam hari SMAQ Al-Ihsan 

adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode 

pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. 

Dalam jenis penelitian deskriptif, data dikumpulkan dalam bentuk tertulis, 

gambar dan angka. Oleh karena itu, laporan penelitian akan diberikan 

kutipan data untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang 

disajikan laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya.6 Penelitian deskriptif 

kualitatif berfokus pada aktivitas ontologis. Data tersebut dikumpulkan 

terutama dalam bentuk kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki 

makna dan mampu memacu munculnya pemahaman yang lebih nyata 

bukan hanya angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan 

                                                             
5 Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 

81. 
6  Burhan Bunga, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2003), cet ke 2, h.39 
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deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya untuk membantu penyajian data.7 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penulis melakukan penelitian bertempat di SMAQ Al-Ihsan Pasar 

Minggu Jakarta Selatan. Adapun alasan peneliti meneliti di SMAQ al-

Ihsan Pasar Minggu Jakarta Selatan karena adanya pelaksanaan kegiatan 

mengajar dan belajar (KMB) di luar kebiasaan sekolah formal di sekolah 

tersebut. 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dimulai sejak disahkan surat izin penelitian dari 

bulan Februari s.d. Juli 2022. 

D. Siklus Penelitian 
Tabel 3.1 Siklus Penelitian 

                                                             
7  Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 

Bahasa, (Surakarta: tp., 2014), h. 96. 

Bulan Februari Maret April Mei Juni Juli  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan 

Proposal 

Skripsi 

                        

Penyusunan 

BAB II 

                        

Penyusunan 

BAB III 

                        

Penyusunan 
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E. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data 

Data merupakan suatu atribut yang melekat pada suatu objek 

tertentu, yang berfungsi sebagai informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode atau alat 

pengumpulan data.8 Data utama dalam penelitian ini adalah bagaimana 

efektivitas pembelajaran Pendidikan agama Islam (PAI) pada malam 

hari dan hasil belajar di SMAQ Al-Ihsan. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui 

ucapan, perilaku orang, benda, situasi, kondisi, catatan resmi, dokumen-

dokumen, arsip, sumber buku, foto dan lain sebagainya. 9  Menurut 

Lofland, dalam penelitian kualitatif sumber datanya adalah perkataan, 

dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti observasi dan 

lain sebagainya. 10  Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, 

maka sumber datanya bisa berupa objek, gerak atau proses sesuatu. Jika 

peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan adalah 

sumber data, sedangkan isi catatan subjek adalah penelitian atau variabel 

                                                             
8 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Fokus Grup sebagai Instrument 

Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 8. 
9 M. Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 63. 
10  Basrowi dan Suwendi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2008 
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penelitian.11 Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan observasi 

langsung ke SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta selatan. Sumber data 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

narasumber yang dituju. 12  Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan kepala sekolah SMAQ Al-Ihsan, guru Pendidikan 

Agama Islam dan 4 orang siswi kelas X dan XI SMAQ al-Ihsan. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya 

yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan 

data penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

dokumentasi-dokumentasi.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

memperoleh data.13 Penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan 

data, penulis dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode 

yang ada tergantung pada masalah yang diteliti. 14  Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

                                                             
11  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 172. 
12 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Jember: Graha Ilmu, 

2004), h.  69. 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ……, h.224 
14 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2014), 

h. 93 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 15 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin 

kepada subjek penelitian.16 Tujuan dari wawancara agar mendapatkan 

informasi yang ditanyakan pewawancara dan membiarkan orang yang 

diwawancarai menjawab.17 

Metode wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh data secara 

langsung dari informan. Dalam penelitian ini, penulis akan membawa 

pedoman wawancara atau pertanyaan yang akan penulis tanyakan 

langsung dengan kepala sekolah SMAQ Al-Ihsan, guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan 4 orang siswi kelas X dan XI SMAQ Al-

Ihsan. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara segaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan.18 

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan 

sekolah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi 

secara langsung ketika kegiatan PLP II (Pengenalan Lapangan 

Persekolahan II) selama satu bulan. Selama kegiatan PLP II tesebut 

penulis mengamati dan melihat keaadan secara langsung kondisi yang 

akan diteliti dalam penelitan ini. Selain itu, penulis juga melakukan 

observasi secara langsung saat berkunjung ke sekolah.  

                                                             
15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ……, h. 186. 
16 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, ……, h. 160. 
17  Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika untuk PGSD Edisi Revisi. 

(Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015), h. 74. 
18 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), h. 63. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui 

pengumpulan dan analisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik. 19  Dokumentasi ditujukan untuk mendapatkan data 

langsung dari tempat penelitian dan dapat berupa dokumen tertulis seperti 

RPP atau dokumen eletronik berupa foto-foto seperti sarana dan prasarana 

sekolah.  

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh 

penulis saat penulis melaksanakan kegiatan PLP II (Praktik Lapangan 

Persekolahan II) dan ketika penulis wawancara dengan narasumber secara 

langsung.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.20 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan 

conclusion drawing verification.21 

                                                             
19  Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2010), Cet. Ke 6, h. 221. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ……, h. 244. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ……, h. 246. 
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1. Reduksi data 

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan 

rinci. 22  Reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan menemukan data 

tambahan bila diperlukan. Lebih lama peneliti di lapangan, maka 

jumlah datanya akan semakin banyak, dan kompleks. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan reduksi data atau merangkum data, memilih dan 

memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Hal ini dilakukan agar data 

tidak menumpuk dan mempersulit analisis berikutnya. Pada penelitian 

ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung dari 

SMAQ Al-Ihsan, berupa dokumentasi, observasi dan wawancara 

penulis selama penelitian. 

2. Data display 

Penyajian data ditujukan untuk menata data yang telah direduksi, 

disusun dalam pola hubungan agar mudah dipahami. Data dapat 

disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, grafik, bagan dan diagram alur. 

Penyajian data dalam hal tersebut memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang sedang terjadi. Di dalam langkah ini, peneliti 

mencoba untuk menyusun data yang relevan sehingga informasi yang 

diperoleh memiliki makna tertentu untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Pada penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk 

pemaparan yang berisikan identitas tempat penelitian. Langkah 

selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik 

kesimpulan berdasakarkan hasil penelitian dan verifikasi data.  

3. Kesimpulan atau verifikasi 

                                                             
22 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2007), h. 91. 
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Tahap terakhir dalam menganalisis data penelitian kualitatif 

adalah kesimpulan. Menarik kesimpulan atau memverifikasi 

berdasarkan data yang diperoleh, dan merupakan kegiatan 

pengungkapan akhir dari hasil penelitian, masih perlu diuji 

kesesuaiannya untuk validitas, kekokohan dan keseuaian makna-makna 

yang muncul dari data. Apabila kesimpulan yag ditemukan pada tahap 

awal penelitian didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, 

maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel 

atau dapat dipercaya.23 

H. Pedoman observasi 

Tabel 3.2 Pedoman Observasi 

No Aspek yang diamati Baik Cukup Kurang 

1.  Pengorganisasian pembelajaran di SMAQ al-

Ihsan Jakarta berjalan dengan baik. 

   

2.  Komunikasi yang disampaikan guru kepada 

peserta didik tersampaikan dengan baik. 

   

3.  Peserta didik dapat menguasai pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

   

4.  Antusiasme peserta didik dalam 

pembelajaran agama Islam. 

   

5.  Sikap positif peserta didik dalam 

pembelajaran agama Islam. 

   

6.  Guru memberikan pemberian nilai-nilai 

dengan adil. 

   

7.  Pendekatan pengajaran berjalan dengan baik.    

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ……, h. 252 
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8.  hasil belajar Pendidikan agama Islam siswa 

SMAQ al-Ihsan Jakarta. 

   

9.  Pendidikan agama Islam di SMAQ al-Ihsan 

Jakarta sudah sesuai dengan visi misi. 

   

10.  Tujuan pembelajaran Pendidikan agama 

Islam di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah 

tercapai dengan baik. 

   

11.  Efektivitas pembelajaran PAI pada malam 

hari di SMAQ al-Ihsan Jakarta. 

   

12.  Hasil pembelajaran Pendidikan agama Islam 

pada malam hari. 

   

13.  Kendala pembelajaran Pendidikan agama 

Islam dapat teratasi. 

   

14.  Peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah berhasil 

mencapai ranah kognitif (intelektual). 

   

15.  Peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah berhasil 

mencapai ranah afektif (sikap dan nilai). 

   

16.  Peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah berhasil 

mencapai ranah psikomotor (keterampilan 

dan kemampuan bertindak). 

   

17.  Faktor internal peserta didik SMAQ al-Ihsan 

mempengaruhi hasil pembelajaran PAI. 

   

18.  Faktor eksternal peserta didik SMAQ al-

Ihsan mempengaruhi hasil pembelajaran 

PAI. 
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19.  Faktor instrumental peserta didik SMAQ al-

Ihsan mempengaruhi hasil pembelajaran 

PAI. 

   

 

I. Pedoman wawancara 

Table 3.3 Pedoman Wawancara 

No Rumusan 

Masalah 

Indikator Sub 

Indikator 

Pertanyaan 

1.  Bagaimana 

Efektivitas 

pembelajara

n 

Pendidikan 

Agama 

Islam di 

malam hari 

SMAQ al-

Ihsan 

Kebagusan, 

Pasar 

Minggu, 

Jakarta 

Selatan? 

Efektivitas 

pembelajaran 

 Mutu atau 

kualitas 

pengajaran 

(Quality of 

instruction) 

1. Menurut pendapat 

bapak/ibu bagaimana 

Mutu atau kualitas 

pengajaran (Quality 

of instruction) di 

SMAQ Al-ihsan 

Jakarta? 

Kesesuaian 

Tingkat 

Pengajaran 

(Appripriate 

level of 

instructions) 

2. Menurut pendapat 

bapak/ibu apakah 

Kesesuaian Tingkat 

Pengajaran 

(Appripriate level of 

instructions) 

tersampaikan dengan 

baik? 



52 
 

 
 

Insentif 

(Incentive) 

3. Menurut pendapat 

bapak/ibu bagaimana 

Insentif (Incentive) 

pembelajaran 

Pendidikan agama 

Islam di SMAQ al-

Ihsan? 

Pembelajaran 

Pendidikan 

agama islam 

Fungsi dan 

tujuan 

pembelajaran 

Pendidikan 

agama Islam 

4. Menurut pendapat 

bapak/ibu apakah 

pembelajaran 

Pendidikan agama 

Islam di SMAQ al-

Ihsan Jakarta sudah 

sesuai dengan visi 

misi? 

5. Menurut pendapat 

bapak/ibu apakah 

tujuan 

pembelajaran 

Pendidikan agama 

Islam di SMAQ al-

Ihsan Jakarta sudah 

tercapai dengan 

baik? 

Pembelajaran 

malam hari 

Efektivitas 

pembelajaran 

6. Menurut pendapat 

bapak/ibu 

bagaimana 
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pada malam 

hari 

efektivitas 

pembelajaran PAI 

pada malam hari di 

SMAQ al-Ihsan 

Jakarta? 

Hasil 

pembelajaran 

pada malam 

hari 

7. Menurut pendapat 

bapak/ibu 

bagaimana hasil 

pembelajaran 

Pendidikan agama 

Islam pada malam 

hari? 

8. Menurut pendapat 

bapak/ibu apa 

sajakah kendala 

pembelajaran pada 

malam hari? 

9. Menurut pendapat 

bapak/ibu 

bagaimana cara 

mengatasi kendala 

pembelajaran PAI 

di malam hari? 

2. 
Bagimana 

hasil 

belajar 

pada mata 

pelajaran 

Indikator hasil 

belajar 

Ranah 

kognitif 

10. Menurut pendapat 

bapak/ibu apakah 

peserta didik 

SMAQ al-Ihsan 

sudah berhasil 
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Pendidika

n Agama 

Islam di 

SMAQ 

Al-Ihsan 

Kebagusa

nPasar 

Minggu, 

Jakarta 

Selatan.? 

 

mencapai ranah 

kognitif 

(intelektual)? 

Ranah afektif 
11. Menurut pendapat 

bapak/ibu apakah 

peserta didik 

SMAQ al-Ihsan 

sudah berhasil 

mencapai ranah 

afektif (sikap dan 

nilai)? 

Ranah 

psikomotor 

12. Menurut pendapat 

bapak/ibu apakah 

peserta didik 

SMAQ al-Ihsan 

sudah berhasil 

mencapai ranah 

psikomotor 

(keterampilan dan 

kemampuan 

bertindak)? 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

hasil belajar 

Faktor 

internal 

13. Menurut pendapat 

bapak/ibu apa saja 

faktor internal 

peserta didik 

SMAQ al-Ihsan 

yang 
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mempengaruhi 

pembelajaran PAI? 

Faktor 

eksternal 

14. Menurut pendapat 

bapak/ibu apa saja 

faktor eksternal 

peserta didik 

SMAQ al-Ihsan 

yang 

mempengaruhi 

pembelajaran PAI? 

Faktor 

instrumental 

15. Menurut pendapat 

bapak/ibu apa saja 

faktor instrumental 

peserta didik 

SMAQ al-Ihsan 

yang 

mempengaruhi 

pembelajaran PAI? 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum 

sekolah yang penulis teliti, serta membahas hasil penelitian yang didapatkan 

penulis dari berbagai narasumber yang sudah penulis wawancarai. Adapun 

pembahasan tersebut sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta Selatan 

1. Profil singkat SMAQ al-Ihsan  

Sekolah Menengah Atas Qur’an al-Ihsan beralamat di Jl. Baung IV No. 

43 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota 

Administrasi Jakarta Selatan. SMAQ al-Ihsan merupakan sekolah 

berbasis Al-Qur’an yang menggabungkan antara pendidikan umum 

dengan pendidikan Al-Qur’an (Tahfizh). SMAQ al-Ihsan didirikan 

pada tahun 2013 oleh DR. KH. Abdul Rahman, MM. SMAQ al-Ihsan 

menggunakan kurikulum 2013. Adapun keistimewahan SMAQ Al-

Ihsan diantaranya adalah: 

a. Lulus SMA dengan hafal Al-Qur’an 30 Juz 

b. Kualifikasi guru tahfizh 80 % Hafizh dan Hafizhah, sedangkan 90 

% guru Pendidikan nasional (diknas) adalah lulusan S1 dan S2 yang 

berkompeten dibidangnya. 

c. Mempelajari Al-Qur’an lebih dalam 

d. Lingkungan Islami dengan pengawasan dan perhatian dari para 

ustadz 

e. Hijab (pemisah) antara laki-laki dan perempuan dipisah) dalam 

setiap kegiatan 

f. Qiyamul lail dilanjutkan shalat subuh berjamaah 

g. Lokasi strategis di Jakarta 
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h. Perpulangan setiap pekan 

i. Porsi pelajaran umum kelas X – XI 20% dan kelas XII 50% 

j. Syarat lulus harus menyelesaikan hafalan 30 Juz  

2. Visi, Misi dan Tujuan SMAQ al-Ihsan  

a. Visi SMAQ al-Ihsan 

Menjadikan lembaga pendidikan yang unggul berbasis 

kepesantrenan dan mencetak generasi hafizh Al-Qur’an, memiliki 

pemahaman Agama secara benar, kompetensi di bidang sains, 

teknologi, dan memiliki jiwa kepemimpinan (The Islamic School 

for Future Leader of Moslem). 

b. Misi  

1) Menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai panduan hidup  

2) Mencetak kualitas SDM yang unggul 

3) Membudayakan hidup bersih dan tertib 

4) Memberikan teladan yang baik kepada peserta didik  

5) Menanamkan intelektual yang tinggi kepada peserta didik 

6) Menanamkan nilai-nilai Islami kepada peserta didik 

7) Melaksanakan latihan kepemimpinan kepada peserta didik 

c. Tujuan  

1) Membentuk kepribadian dan karakter siswa yang memiliki: 

a) Aqidah yang lurus  

b) Ibadah yang benar 

c) Akhlak yang mulia 

d) Akal yang cerdas dan kreatif 

e) Fisik yang sehat dan kuat 
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2) Terlaksananya program unggulan tahfizh Qur’an di mana para 

siswa mampu menghafal dan membaca dengan fasih ayat-ayat 

Al-Qur’an sebanyak 30 juz.  

3) Terlaksananya kegiatan pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan untuk menciptakan kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spriritual yang tinggi kepada peserta didik. 

4) Terlaksananya program pembiasaan kegiatan keagamaan. 

5) Terlaksananya program 7 K (keamanan, ketertiban, 

kekeluargaan, keindahan, kebersihan, kenyamanan, 

kerindangan) sehingga sekolah menjadi kondusif. 

6) Terlaksanaya program 5 S (senyum, sapa, salam, salim dan 

santun). 

7) Mengahasilkan lulusan yang berkualitas dan memiiki daya saing 

yang tinggi. 

8) Berprestasi di berbagai bidang, baik akademik dan non akademik 

tingkat kota maupun tingkat provinsi. 

9) Sekolah mencapai standar sarana dan prasarana sekolah yang 

memadai, meliputi semua sarana dan prasarana, fasilitas, 

peralatan dan perawatan yang memenuhi standar pengendalian 

mutu (SPM). 

3. Lingkungan Sekolah/Identitas Sekolah 

Nama sekolah : SMAQ al-Ihsan 

Nama pimpinan : DR. KH. Abdul Rahman, MM. 

Tahun berdiri : Tahun 2013 

Status kepemilikan : Yayasan 

Akreditasi : A 

Status sekolah : Swasta 
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Tingkat sekolah : SMA 

Sistem KBM : Pembelajaran Tatap Muka 

Alamat sekolah : Jl. Baung IV No.43, RT.3/RW.6 

Kecamatan : Pasar Minggu 

Kabupaten : Kebagusan 

Propinsi : Jakarta Selatam 

Kode Pos : 12520 

Telepon & fax : (021) 7813033  

Email : admin@al-ihsankebagusan.com  

Website : http://al-ihsankebagusan.com/ma-quran/  

4. Tenaga Kependidikan 

a. Data guru pria SMAQ al-Ihsan 

Tabel 4.1 Tenaga Kependidikan Laki-Laki 

No Nama Mata pelajaran 

Diampu Tambahan 

1. Ahmad Tasrifi, M.Pd. Biologi  

2. Faiz Samzami, S.Pd.  SKI  

3. Nugraha, S.H. SKI  

4. Ya’qub Gobel Guru tahfizh  

5. Bahrain  Bahasa Arab Guru tahfizh 

6. Enrico Dicky T, Lc. Fikih Guru tahfizh 

7. M. Ali, S. Pd., M. Ag. Akidah akhlak Fikih  

8. M. Ilham Azmun, S. Pd. Al-Qur’an dan 

Hadis 

 

9. Mulyanto, S. Pd. Fisika   

https://www.google.com/search?q=smaq+al+ihsan+kebagusan&oq=smaq&aqs=chrome.1.69i57j69i59j35i39j0i10l2j46i10i175i199j0i10i512l2j0i10j46i10i175i199.2524j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:admin@al-ihsankebagusan.com
http://al-ihsankebagusan.com/ma-quran/
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10. Bimo Tara Mukti Al-Qur’an dan 

Hadis 

Bahasa Arab 

11. M. Akmal Mauliddin, S. 

Pd. 

Bahasa 

Indonesia 

 

12. Muchlis Robbani M, S. 

Pd. 

Matematika  

 

b. Data guru perempuan SMAQ al-Ihsan 

Tabel 4.2 Tenaga Kependidikan Perempuan 

No Nama Mata pelajaran 

Diampu Tambahan 

1. Ika Mustika Akidah akhlak Guru tahfizh 

2. Aimmatul Khoiriyah, 

S. Pd. 

Ekonomi   

3. Ari Widiastuti, S. Pd, 

M. Pd. 

Matematika   

4. Novita Sari Bahasa Inggris  

5. Nur’aini Kitnasari Al-Qur’an dan 

Hadis 

Guru tahfizh 

6. Siti Khoirul Ummah, 

S.H. 

PKN Guru tahfizh 

7. Ika Mawaddah, S. Pd. Bahasa Inggris  

8. Yuni Sahara Akidah akhlak Guru tahfizh 

9. Arieska N F, S. Pd. Geografi Sosiologi  

10. Novit kurnia P, S. Pd. Biologi  Kimia  

11. Siti Bariah, S. Pd. I. Sejarah  Guru tahfiz 

12. Ainun Sholihah, S. Pd. Matematika   

13. Lailatul Isnaini, S. Pd. Fisika  Kimia  
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14. Nadiatullatifah, S. Pd. Bahasa 

Indonesia 

Sosiologi  

15. Reza Yulyantika, S. Pd. Bahasa Arab Fikih  

16. Suhairiah, S. Pd. Al-Qur’an dan 

Hadis 

 

17. Rumaisha Raudhatul 

Jannah, S. Ag. 

Bahasa Arab Fikih 

18. Ghalih Mediana SKI  

19. Nurul Izzati SKI Bahasa Arab 
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5. Struktur Kependidikan 
Tabel 4.3 Struktur Kependidikan 
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5. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana yang ada di SMAQ al-Ihsan ditata secara menarik 

dan cukup representatif untuk kegiatan proses pembelajaran, beberapa 

fasilitasnya yaitu: 

a. Ruang Belajar: 

1) Ruang Teori / Kelas 

2) Ruang Perpustakaan 

3) Ruang Serbaguna/Aula  

4) Laboratorium 

b. Ruang Kantor: 

1) Ruang Kepala Sekolah  

2) Ruang Wakil Kepala Sekolah + Ruang Guru  

3) Ruang Tata Usaha  

c. Ruang Penunjang: 

1) Ruang Gudang 

2) Ruang BP / BK 

3) Ruang U K S  

4) Ruang Ibadah / Musholla  

5) Ruang WC Kepsek 

6)  Ruang WC Guru + Siswa  

7) Ruang Kantin  

8) Pos Jaga / Satpam  

d. Sarana Penunjang: 

1) Lapangan Olah Raga 

2) Kolam renang 

3) Asrama 

4) Gazebo 
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6. Kurikulum SMAQ al-Ihsan 

 Kurikulum yang digunakan di SMAQ al-Ihsan adalah 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 telah diterapkan pada seluruh kelas 

di SMAQ al-Ihsan. SMAQ Al-Ihsan merupkan sekolah yang 

menggabungkan antara pendidikan umum dan menghafal Al-Qur’an 

oleh karena itu siswa-siswi SMAQ al-Ihsan tinggal di pesantren.  

Adapun kegiatan siswa-siswi dilaksanakan dari hari Senin sampai 

Jumat mulai pukul 03.00 WIB dini hari sampai dengan pukul 20.45 

WIB. Sebelum memulai KBM setiap siswa diwajibkan mengikuti 

kegiatan Qiyaumul Lail dan membaca do’a Al-Ma’tsurat. Setelah itu 

dilanjutkan dengan tahfizh Al-Qur’an dan pelajaran umum.  

7. Kegiatan SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta Selatan 

a. Kegiatan pengembangan diri 

Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan pendidikan di 

luar mata pelajaran. Kegiatan pengembangan diri merupakan 

upaya membentuk watak dan kepribadian peserta didik melalui 

kegiatan layanan konseling yang berorientasi pada masalah 

kehidupan pribadi dan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan 

profesional, dan kegiatan ekstrakulikuler. 1  Adapun kegiatan 

pengembangan diri di SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta 

Selatan, yaitu: 

1) PBB  

2) Basket 

3) Senam 

4) Panahan  

5) Menyulam  

                                                             
1 Moh. Takwil, Model Program Pengembangan Diri Dalam Mengembangkan Potensi 

Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Peterongan Jombang, Jurnal Pemikiran dan 

Pendidikan Islam 10, No. 2 (2020), h. 149. 
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6) Taekwondo 

7) Language Club 

b. Kegiatan pembiasaan diri 

Pembiasaan diri merupakan suatu kegiatan yang 

berlangsung terus menerus dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kebiasaan 

tersebut meliputi perkembangan moral, nilai, agama, moralitas, 

perkembangan sosial emosional dan kemandirian. Kebiasaan positif 

yang dibentuk sejak dini sangat berdampak positif untuk masa 

depan.2 Adapun kegiatan pembiasaan diri di SMAQ al-Ihsan Pasar 

Minggu Jakarta Selatan, yaitu: 

1) Kultum 

2) Upacara 

3) Olahraga 

4) Puasa sunnah  

5) Shalat berjama’ah di masjid 

6)  Qiyamulail dan sholat dhuha  

7) Tertib dan teratur  

8) Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

B. Hasil Penelitian Efektivitas Kesesuaian Waktu Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil Belajar Siswa  

Hasil penelitian ini dipaparkan berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dari berbagai narasumber, serta observasi dan 

dokumentasi langsung dari lapangan. Data yang ditemukan penulis 

disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkembang selama 

                                                             
2 Muhammad Noer Cholifudin Zuhri, Studi Tentang Efektivitas Tadarus Al-Qur’an 

dalam Pembinaan Akhlak di SMPN 8 Yogyakarta, Cendekia 11, No. 1 (2013), h. 118.  
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di lapangan. Uraian sistematis gambaran besar data penelitian merujuk 

pada rumusan masalah yang teridentifikasi, yaitu: 

1. Efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam pada malam 

hari SMAQ al-Ihsan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Efektivitas merupakan aspek terpenting dalam 

berlangsungnya suatu kegiatan, karena efektivitas mencerminkan 

derajat keberhasilan dalam mencapai tujuan.3  Pembelajaran dapat 

dikatakan efektif apabila tujuan pembelajaran tercapai dan prestasi 

peserta didik maksimal. Menurut Slavin yang dikutip oleh Supardi, 

indikator efektivitas pembelajaran terbagi menjadi empat indikator 

utama, yaitu: 

a. Mutu atau Kualitas Pengajaran (Quality of Instruction) 

b. Kesesuaian Tingkat Pengajaran (Appripriate Level of 

Instructions)  

c. Insentif (Incentive)  

d. Waktu (Time) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran pada malam hari SMAQ al-Ihsan cukup efektif, 

hal ini dapat dinilai dari ketercapaian keempat indikator menurut 

Slavin berikut ini: 

a. Mutu atau Kualitas Pengajaran (Quality of Instruction) 

Mutu dan kualitas pengajaran merupakan proses mengukur 

kemajuan sebagai dukungan untuk pembangunan program, dan 

perbaikan sistem pendidikan. Dalam institusi pendidikan Islam, 

pendidikan berfungsi sebagai tanggung jawab dan amanat dalam 

                                                             
3 Mahadiun, Meningkatkan Efektivitas Belajar Lempar Cakram dengan 

Menggunakan Media Modifikasi Piring Plastik pada Siswa Kelas XI B SMPN 8 Pujut 

Tahun Pelajaran 2016/2017), Jurnal Ilmiah Mandaka Education 2, No. 4, (2018), h. 149.  
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mengembangkan lulusan yang dapat menjadi penggerak aktivitas 

sosial yang bersifat religius, sehingga mereka dapat 

menyelesaikan masalah dengan sikap yang cerdas. Oleh karena 

itu, sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan 

kualitas lembaga pendidikan Islam. 4  Mutu pembelajaran pada 

SMAQ al-Ihsan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya: 

1) Kesesuaian antara proses pembelajaran dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. Hal ini 

disampaikan langung oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

wawancara:  

“materi pelajaran disampaikan sesuai dengan RPP yang 

sudah dibuat sebelumnya”5 

2) Penggunaan metode belajar. Berdasarkan pendapat dari siswa 

pada proses pembelajaran malam hari media yang digunakan 

terbatas dan guru memberikan materi melalui metode ceramah 

dan sesekali tanya jawab.  

“saat menyampaikan materi guru hanya menjelaskan dan 

siswa mendengarkan”6 

“guru PAI mengajar dengan cara dijelaskan per-sub bab, 

kadang di akhir disuruh mengerjakan soal atau mencari materi 

yang di kumpulkan untuk minggu besok ataupun cuman 

menjelaskan materi tanpa mengerjakan soal”7 

Maka dari itu diperlukan usaha guru dalam upaya penggunaan 

metode belajar, yaitu dengan menggunakan metode yang lebih 

                                                             
4 Aulia Diana Devi, Analisis Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output Pendidikan di 

MAN 1 Tulang Bawang Barat, ÁL-FÂHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, h.2 
5 Hasil wawancara Guru Pendidikan Agama Islam  
6 Hasil wawancara Nadine siswi SMAQ al-Ihsan kelas X IPS  
7 Hasil wawancara Zirofa siswi SMAQ al-Ihsan kelas XI IPS 
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menarik bagi siswa sehinga dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. 

3) Mutu pembelajaran dilihat dari hasil belajar. Mutu 

pembelajaran dari segi hasil belajar pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam di malam hari dilihat dari ketuntasan 

hasil belajar peserta didik, di mana rata-rata hasil belajar 

siswa berada di atas KKM yang telah ditentukan, dan hasil 

wawancara siswi yang menyatakan bahwa pembelajaran di 

malam hari tidak mengganggu sama sekali.  

“hasil pembelajaran PAI di malam hari sama saja dengan 

pelajaran pendidikan nasional (diknas) lainnya”8 

Pendapat lain juga disampaikan oleh guru pendidikan agama 

Islam: 

“hasil belajarnya baik, meskipun di al-ihsan lebih fokus ke 

tahfidz tetapi hasil belajarnya baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil akhir yang diatas rata-rata. Karena sebelum ujian pun 

kami guru memberikan kisi-kisi kepada peserta didik 

sehingga memudahkan mereka untuk belajar. Selain itu, kami 

juga mengadakan evaluasi belajarnya.” 9 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dinyatakan 

bahwa kualitas dan mutu pembelajaran pendidikan agama 

Islam pada malam hari tergolong efektif.  

b. Kesesuaian Tingkat Pengajaran (Appripriate Level of 

Instructions)  

Tingkat pengajaran yang sesuai merupakan sejauh 

mana guru memastikan bahwa peserta didik telah siap untuk 

                                                             
8 Hasil wawancara Khansa siswi SMAQ al-Ihsan kelas X IPS 
9 Hasil Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam 
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menerima materi baru. Kesiapan peserta didik yang dimaksud 

adalah kesiapan untuk belajar. Kesiapan belajar merupakan 

usaha untuk melengkapi kemampuan yang dimilikinya dalam 

mengambil tindakan dari apa yang akan dipelajarinya. 

Menurut Darsono terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi kesiapan peserta didik, yaitu:10 

1) Kondisi fisik 

Kondisi fisik sangat berpengaruh dalam pembelajaran. 

Kondisi fisik peserta didik yang sehat akan mudah untuk 

menerima materi pelajaran. Kondisi fisik yang kurang 

baik, seperti sakit dapat mempengaruhi faktor-faktor lain 

yang dibutuhkan untuk belajar.  

2) Kondisi psikologis 

Kondisi psikologis atau dapat disebut juga kondisi mental 

dan emosial. Keadaan psikologis yang kurang baik, seperti 

kecemasan, kegelisahan, dan lain-lain merupakan kerugian 

bagi siswa. Kondisi fisiologis dan psikologis berpengaruh 

signifikan terhadap kemauan belajar dan proses belajar 

siswa. Siswa yang berkondisi baik akan merespons dengan 

baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswi SMAQ al-

Ihsan bahwa pembelajaran pada malam hari tidak 

mengganggu kondisi mental atau emosional mereka, karena 

mereka sudah terbiasa untuk belajar di malam hari, dan lebih 

baik waktunya digunakan untuk belajar daripada 

mengerjakan hal yang kurang bermanfaat. Hal ini dijelaskan 

                                                             
10 Effendi, Hubungan Readiness (Kesiapan) Belajar Siswa Dengan Hasil Belajar 

Fisika Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 03 Sukaraja, JPF: Jurnal Pendidikan Fisika V, 

No. 1, (2017), h. 17 
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dalam hasil wawancara kepala sekolah SMAQ al-Ihsan 

“Sejak awal al-Ihsan sudah melaksanakan pembelajaran 

PAI di malam hari dan peserta didik sudah terbiasa dengan 

waktunya, itu juga yang menjadi perbedaan al-Ihsan dengan 

sekolah umum lainnya, jadi lebih baik waktu malam 

digunakan untuk belajar daripada mengerjakan hal yang 

kurang bermanfaat”11 

c. Insentif (Incentive)  

Insentif adalah tahap di mana guru memastikan bahwa 

peserta didik termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan 

mempelajari materi yang diberikan. Intensif dapat dilihat dari 

motivasi yang guru berikan kepada peserta didik. Motivasi 

merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil belajar 

peserta didik, dan dalam hal ini menjadikan perilaku untuk 

bekerja atau belajar dengan penuh inisiatif, kreatif dan 

terarah. Siswa yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar 

selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan selalu ingin 

dilihat sebagai siswa yang berhasil di lingkungannya, 

sedangkan siswa yang tidak termotivasi untuk belajar tidak 

akan menunjukkan kesungguhan dalam belajar sehingga 

mencapai hasil belajar yang kurang memuaskan. Semakin 

siswa termotivasi, semakin tinggi hasil belajarnya, dan 

sebaliknya. 12  Dari hasil penelitian yang dilakukan, upaya 

guru dalam memberikan motivasi belajar kepada peserta 

didik sebagai berikut: 

                                                             
11 Hasil wawancara kepala sekolah SMAQ al-Ihsan  
12 Maryam Muhammad, Pengaruh Motivasi dalam Pembelajaran, Lantanida Journal 

4, No. 2, (2016), h. 87 
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1) Melakukan beberapa metode dengan siswa.  

Metode yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa 

metode pendekatan di mana guru menghubungkan siswa 

yang mempunyai masalah atau kurangnya semangat 

belajar. Hal tersebut dapat membuat siswa merasa 

diperhatikan dan termotivasi untuk belajar lagi. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam: 

“kami sebagai guru harus lebih kreatif lagi dalam 

menentukan metode agar bisa membuat minat belajar 

siswa meningkat”13 

2) Memberikan pembelajaran sefleksibel mungkin, yaitu 

memberikan materi sesuai dengan keadaan siswa, 

sehingga siswa tidak merasa terbebani atau terpaksa untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

juga disampaikan oleh kepala sekolah SMAQ al-Ihsan 

“karena pembelajaran dilakukan pada malam hari, jadi 

guru tidak membebani siswa dengan hukuman apabila 

peserta didik mengantuk, dan membuat kelas senyaman 

mungkin sehingga peserta didik tidak merasa bosan” 

3) Motivasi langsung dari orang tua. Bagaimanapun orang 

tua tetap memiliki peran penting bagi perkembangan anak. 

Maka dari itu sekolah SMAQ al-Ihsan melakukan 

perpulangan setiap minggunya, hal ini dengan maksud 

agar tidak menghilangkan didikan orang tua dalam diri 

anak tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh kepala 

sekolah SMAQ al-Ihsan. 

                                                             
13 Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam 
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“Alasan kami melakukan perpulangan setiap 

minggunya, berbeda dengan pesantren lain karena kami 

tidak ingin menghilangkan didikan orang tua kepada 

anaknya. Dengan adanya perpulangan setiap minggunya 

kami juga berharap orang tua dapat memotivasi peserta 

didik ketika sedang tidak memiliki semangat belajar” 

d. Waktu (Time) 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, waktu  kegiatan 

belajar mengajar (KBM) pendidikan agama Islam SMAQ al-

Ihsan berbeda dengan sekolah umum lainnya, kegiatan 

belajar mengajar (KBM) SMAQ al-Ihsan dilaksanakan pada 

malam hari. Pembelajaran dilakukan pada malam hari 

tentunya memiliki alasan dan latar belakang khusus, adapun 

latar belakang pembelajaran dilaksanakan pada malam hari 

berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMAQ al-

Ihsan, yakni:  

“Adapun latar belakang pembelajaran dilaksanakan pada 

malam hari karena adanya penyesuaian sistem dan program 

yang diterapkan di SMAQ al-Ihsan. Karena program 

unggulan SMAQ al-Ihsan adalah tahfiz Al-Qur’an maka ada 

beberapa jam mata pelajaran yang harus diambil oleh 

program unggulan tersebut. Alasan lain kenapa pendidikan 

agama Islam dilakukan pada malam hari karena pada pagi 

hari khusus untuk menghafal Al-Qur’an, siang hari untuk 

pelajaran umum, dan malam hari digunakan untuk mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. 14”  

                                                             
14 Wawancara dengan bapak kepala sekolah SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta 

Selatan 
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Berdasarkan analisis di atas maka dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada malam hari terbilang 

cukup efektif, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. 

Hal ini karena adanya beberapa kendala saat berlangsungnya 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada malam hari. Kendala 

terjadi dari segi siswa seperti mengantuk dan kurang fokus. Selain itu 

kendala juga terdapat dari segi pengawasan kepala sekolah yang 

terbatas karena pembelajaran pada malam hari. Dengan adanya 

kendala tersebut, maka terdapat upaya mengatasinya dengan 

beberapa cara seperti memberi motivasi, melaksanakan evaluasi dan 

lain sebagainya. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala sekolah 

SMAQ al-Ihsan 

“Cara kami mengatasi kendala pembelajaran pendidikan 

agama Islam pada malam hari dengan memberi peserta didik 

motivasi, sering melaksanakan evaluasi dengan melihat 

perkembangan peserta didik, kemudian kami berikan tindakan 

khusus untuk hal itu, dan kami kasih pengarahan kerugian dan 

keuntungan jika mereka mengabaikan mata pelajaran pendidikan 

agama Islam, selain melakukan evaluasi kepada peserta didik, kami 

juga melakukan evaluasi kepada pendidiknya, kami juga mengamati 

bagaimana infrastrukurnya, baik berupa keadaan kelas maupun 

pencahayaan kelas.”  

Keefektifan pembelajaran setidaknya ditentukan oleh usaha guru. 

Guru yang efektif akan menemukan cara dan selalu berusaha 

membuat peserta didik tetap terlibat dalam suatu pembelajaran. 

Selain itu, guru juga harus mampu membangun hubungan secara 

emosional yang baik dengan peserta didik, ciptakan lingkungan kelas 

yang mengayomi, peduli, suka belajar, dan menginspirasi peserta 
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didik untuk menjadi anggota masyarakat yang peduli, bukan hanya 

nilai. 

2. Hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMAQ 

al-Ihsan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai oleh perubahan pada 

diri manusia, dan perubahan sebagai akibat dari proses belajar itu dapat 

terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap, dan perilaku.15 Oleh karena itu, dapat dipahami 

bahwa belajar adalah usaha yang dilakukan oleh peserta didik.  

Sedangkan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. 

Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan oleh peserta didik.16 Pembelajaran adalah dukungan 

yang diberikan pendidik kepada peserta didik dalam proses 

memperoleh pengetahuan, memperoleh keterampilan, serta 

pembentukan sikap dan keyakinan kepada peserta didik. 17 

Pembelajaran mempunyai tiga aspek penting, yaitu kegiatan pra 

pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup 

pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran guru Pendidikan 

Agama Islam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Berikut contoh RPP kelas X SMAQ al-Ihsan: 

                                                             
15 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, ……, h. 28. 
16 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, h.338.   
17 Moh. Suardi, Belajar dan Pembelajaran, h. 7 
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Berdasarkan analisis penulis, SMAQ al-Ihsan sudah mencakup 

3 aspek pembelajaran, antara lain: 
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a. Kegiatan Pra Pembelajaran (Kegiatan Pembuka) 

Kegiatan pembuka pembelajaran pendidikan agama Islam 

pada malam hari sama hal nya dengan pembelajaran di siang hari 

dan sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh guru pendidikan 

agama Islam. Kegiatan pembuka berupa guru menanyakan kabar 

siswa, melakukan absensi dan apersepsi dengan menanyakan serta 

mengulas materi sebelumnya. Selain itu karena pembelajaran 

dilaksanakan pada malam hari guru juga memberi motivasi lebih 

agar peserta didik semangat dalam belajar.  

“Karena pembelajaran dilakukan waktu malam, kami memberikan 

motivasi dan kenyamanan agar siswa tidak jenuh saat belajar.”18 

Pada saat penulis melakukan observasi awal, pembelajaran 

dilaksanakan daring melalui via zoom. 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti diisi dengan beberapa hal, seperti: 

1) Penyampaian materi, materi yang disampaikan berupa materi 

yang ada pada buku. Adapun buku yang digunakan buku yang 

diterbitkan oleh kemenag. Selain itu ada sumber pendukung lain, 

yaitu buku al-Islam. Buku al-Islam sendiri merupakan buku 

                                                             
18 Hasil Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam 
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yang diterbitkan oleh SMAQ al-Ihsan. Usaha guru dalam 

menyampaikan pembelajaran cukup baik, hal ini dapat dilihat 

selain dari hasil belajar peserta didik juga dari hasil wawancara 

penulis kepada peserta didik. 

“Guru menyampaikan materi jelas dan sesuai urutan yang ada 

di buku, penyampaian jelas dan suara lantang, sehingga kami 

semangat dalam mendengarkan”19 

2) Metode pembelajaran, berdasarkan wawancara dan observasi 

yang dilakukan secara langsung oleh penulis metode yang 

digunakan oleh guru pendidikan agama Islam SMAQ al-Ihsan 

adalah metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah 

merupakan metode dengan cara menyampaikan topik secara 

langsung atau lisan kepada peserta didik. Penggunaan cara ini 

sangat praktis dan efisien digunakan untuk memberikan 

pengajaran dengan jumlah materi yang banyak seperti mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. Metode ceramah merupakan 

metode pengajaran tradisional yang telah digunakan dalam 

sejarah pendidikan sampai sekarang.20 Setelah menyampaikan 

materi secara langsung kepada peserta didik, guru melakukan 

tanya jawab kepada peserta didik. Metode tanya jawab 

merupakan salah satu metode pengajaran yang paling efektif dan 

efisien untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Dalam penerapannya, metode tanya jawab dapat 

dilakukan secara individu, kelompok, atau klasikal, antara siswa 

dengan guru, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dengan 

                                                             
19 Hasil Wawancara Khansa Siswi SMAQ Al-Ihsan 
20 Ahmad isnaini, Metode Ceramah dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Membaca Al-Qur’an di Kelas, …...., h. 576. 
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siswa. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang diharapkan 

oleh guru akan lebih mudah dicapai oleh siswa.  

3) Strategi guru dalam proses pembelajaran.  

Strategi pembelajaran merupakan tindakan yang diambil 

oleh guru untuk melaksanakan rencana pembelajaran, dalam 

artian upaya guru dalam menggunakan beberapa variabel 

pembelajaran, di antaranya: tujuan, bahan, metode, alat dan 

evaluasi. Hal ini untuk mempengaruhi siswa mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan 

guru dalam melakukan strategi pembelajaran. Pertama tahapan 

mengajar, kedua penggunaan metode mengajar dan ketiga 

penggunaan prinsip mengajar. Berdasarkan hasil penelitian 

penulis, guru pendidikan agama Islam SMAQ al-Ihsan sudah 

melakukan strategi pembelajaran dengan baik. Di antaranya saat 

mengajar guru melakukan pembelajaran dengan fleksible agar 

peserta didik merasa nyaman belajar di malam hari.  

c. Kegiatan Penutup  

Kegiatan penutup adalah kegiatan akhir dalam proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru pendidikan agama Islam 

SMAQ al-Ihsan melakukan kegiatan penutup dengan menarik 

kesimpulan terhadap materi yang telah disajikan dalam bentuk 

tanya jawab, atau salah satu siswa diminta untuk memberikan 

kesimpulan secara lisan. Selain itu, dapat juga menuntut semua 

siswa untuk memberikan kesimpulan atau rangkuman secara 

tertulis pada pertemuan berikutnya. Lalu diakhiri dengan salam.  

Hasil belajar merupakan suatu perubahan pengetahuan dan 

tingkah laku yang dicapai setelah kegiatan belajar mengajar, dengan 

demikian hasil belajar tidak dapat diperoleh tanpa adanya kegiatan 
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pembelajaran. Hasil belajar dapat dilihat dari hasil evaluasi. Proses 

evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dalam 

proses pembelajaran. Dari sisi peserta didik, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan 

mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepala sekolah dan guru 

pendidikan agama Islam SMAQ al-Ihsan menyatakan bahwa 

untuk ranah kognitif pembelajaran pada malam hari sama dengan 

pembelajaran di pagi maupun siang hari, hal ini dapat dilihat dari 

hasil penugasan peserta didik maupun hasil ujian peserta didik 

yang cukup baik. Hal ini disampaikan langsung oleh guru 

Pendidikan Agama Islam: 

“ranaf kognitif dinyatakan berhasil, karena nilai KKM sudah 

diatas rata-rata. Adapun KKM pendidikan agama Islam di al-

Ihsan adalah 80.”21 

Berikut adalah contoh daftar perolehan nilai ujian siswi SMAQ 

al-Ihsan kelas X MIPA: 

                                                             
21 Hasil wawancara guru pendidikan agama Islam SMAQ al-Ihsan 
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2. Ranah afektif adalah ranah yang berkenaan dengan sikap dan 

nilai, sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia 

telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Untuk 

penilain sikap pada SMAQ al-Ihsan selain adanya kegiatan 

pembiasaan, di sekolah SMAQ al-Ihsan juga memasukkan 

penilain sikap secara khusus, hal ini disampaikan langsung oleh 

kepala sekolah SMAQ al-Ihsan  

“Setiap mata pelajaran SMAQ al-Ihsan memberikan nilai 

akhlak atau keterampilam secara khusus pada setiap 

pembelajaran”22 

Hal ini juga dapat dilihat dari perolehan nilai keterampilan 

peserta didik SMAQ al-Ihsan yang di atas rata-rata. 

 

                                                             
22 Hasil wawancara kepala sekolah SMAQ al-Ihsan 
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3. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak.  Aspek psikomotor dilihat dari 

praktik peserta didik secara langsung. Seperti praktik membaca 

Al-Qur’an atau praktik mata pelajaran fikih. 

Adapun faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dapat 

berupa faktor pendukung yang berpengaruh terharap keberhasilan 

suatu pembelajaran, dan juga faktor penghambat yang menjadi 

kendala dalam proses pembelajaran.  

a. Faktor Pendukung, yang terdiri atas: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu 

seseorang yang sedang belajar, di dalam faktor internal 

terdapat dua hal yang mempengerahui hasil belajar, yaitu 

kondisi fisik dan psikologis. Berdasarkan hasil pengamatan 

penulis kondisi fisik peserta didik SMAQ al-Ihsan dalam 

keadaan baik, sehinga memungkinkan menghasilkan hasil 

belajar yang baik. Adapun kondisi psikologis yaitu faktor 

yang berhubungan dengan keaadan jiwa atau rohani peserta 

didik. Faktor-faktornya meliputi: 

a) Minat 
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Minat adalah suatu proses yang tetap untuk 

memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang 

diminatinya dengan perasaan senang dan puas. 23 

Berdasarkan penelitian penulis, walaupun pembelajaran 

pendidikan agama Islam dilaksanakan pada malam hari 

namun tidak mengurangi minat peserta didik kepada 

belajar. Hal ini juga disampaikan oleh kepala sekolah dan 

guru pendidikan agama Islam.  

“minat belajar siswa sama dengan pelajaran umum 

lainnya”24 

Hal ini dijelaskan dalam wawamcara siswi SMAQ al-Ihsan 

“walaupun pembelajaran dilakukan pada malam hari, 

tidak mengurangi niat untuk belakar PAI” 

Dari sisi siswanya sendiri minat belajar dapat dilihat 

inisiatif untuk bertanya ketika ada materi yang kurang jelas 

penyampaiannya. 

b) Motivasi 

Motivasi adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. 

Motivasi juga yang mendorong siswa ingin melakukan 

kegiatan belajar.25 Guru mempunyai peran paling penting 

dalam hal memberikan motivasi kepada peserta didiknya. 

Memberikan motivasi juga menjadi upaya untuk 

meningkatkan kembali semangat belajar peserta didik.  

                                                             
23 Asnawati Matondang, Pengaruh Antara Minat dan Motivasi dengan Prestasi  

 Belajar, h. 25. 
24 Hasil wawancara kepala sekolah SMAQ al-Ihsan 

25 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, h. 22. 
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“ketika peserta didik sudah terlihat tidak semangat maka 

kita sebagai guru harus memberikan motivasi kembali 

untuk meningkatkan minat belajar anak”26 

Motivasi juga bisa berasal dari orang tua, itulah yang 

menjadikan alasan adanya perpulangan setiap minggunya 

di SMAQ al-Ihsan. 

c) Kecerdasan 

Faktor kecerdasan atau intelegensi sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam belajar. Dalam 

kenyataan di masyarakat, menunjukan bahwa anak 

mempunyai tingkat inteligensi yang berbeda-beda 

meskipun umur mereka sama. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar 

individu seseorang yang sedang belajar. Faktor eksternal 

yang berpengaruh terhadap belajar terbagi menjadi tiga 

faktor, yaitu: 27  

a) Faktor lingkungan keluarga, yaitu dorongan orang tua. 

Anggota keluarga dan orang tua sangat berperan 

penting terhadap keberhasilan belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, walaupun SMAQ 

al-Ihsan berbasis pesantren, namun tidak mengurangi 

kedekatakan antara peserta didik dan orang tua. Oleh 

karena itu diadakan perpulangan setiap minggunya, 

yaitu dari jum’at malam hingga minggu sore.  

                                                             
26 Hasil wawancara guru pendidikan agama Islam SMAQ al-Ihsan 
27 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, h. 129. 
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“Manfaat mereka pulang ke rumah karena mereka 

akan dapat pendidikan utama dari orang tua, jangan 

sampai mereka dimanipulasi karakter yang bukan dari 

orang tuanya. Jika mereka di sini selama satu tahun 

penuh, maka yang terjadi mereka akan menjadi didikan 

karakter pesantren, bukan orang tua. Sementara 

karakter orang tua sangat penting. Maka dari itu kami 

tidak ingin memisahkan karakter orang tua dan peserta 

didik.”  

Adapun dampak positif perpulangan setiap 

minggunya berdasarkan wawancara kepala sekolah 

SMAQ al-Ihsan, yaitu dapat meningkatkan semangat 

peserta didik, karena motivasi dari orang tua.  

b) Faktor lingkungan sekolah, yaitu:  guru, teman sekelas 

peserta didik dan lain sebagainya. Sekolah harus 

menjalin kerjasama dengan lingkungan masyarakat dan 

lingkungan keluarga untuk keberhasilan belajar di 

sekolah. 28  Berdasarkan observasi penulis lingkungan 

sekolah SMAQ al-Ihsan sudah manjadi lingkungan 

yang mendukung peserta didik untuk belajar dan 

menghafal Al-Qur’an. Selain itu sarana dan prasarana 

yang terdapat di SMAQ al-Ihsan juga menjadi faktor 

penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. 

c) Faktor lingkungan masyarakat, pandangan masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan akan mempengaruhi 

kesungguhan pendidik dan peserta didik. Pengaruh 

lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap 

                                                             
28 Abdul Hadis and Nurhayati, Psikologi dalam Pendidikan, h. 66. 
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keberhasilan belajar di sekolah. Karena SMAQ al-Ihsan 

melakukan perpulangan setiap minggu, maka 

lingkungan masyarakat juga menjadi faktor 

keberhasilan belajar. Faktor tersebut bisa berasal dari 

teman sebaya di lingkungan rumah. 

3) Faktor instrumental  

Faktor instrumental yaitu perangkat belajar yang 

digolongkan dalam dua macam, yaitu hadware dan 

software. 29  Hardware seperti gedung sekolah, 

laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. 

Sedangkan software seperti RPP, kurikulum, silabus dan 

lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian penulis 

dalam hal sarana dan prasarana SMAQ al-Ihsan sudah 

baik, karena selain ada prasarana yang pokok SMAQ al-

Ihsan juga menyediakan tempat belajar atau menghafal Al-

Qur’an secara khusus, seperti taman atau gazebo. Hal 

tersebut dapat menjadi salah satu faktor dalam 

keberhasilan belajar. 

b. Faktor Penghambat, selain faktor pendukung, juga harus 

ada faktor penghambat atau faktor yang harus dihadapi guru 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta didik yang 

terdiri atas: 

1) Faktor Internal 

Pada proses pembelajaran Pendidikan SMAQ al-

Ihsan kondisi yang menjadi penghambat dalam diri peserta 

didik, yaitu: 

                                                             
29 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, h. 27. 
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a) Faktor fisik, berdasarkan pernyataan kepala sekolah dan 

guru pendidikan agama Islam SMAQ al-Ihsan, faktor 

fisik yang sangat mempengaruhi adalah tidak fokus dan 

mengantuk. Pembelajaran yang diadakan pada malam 

hari membuat sebagian peserta didik sudah lelah dan 

mengantuk, hal tersebut dapat mengurangi konsentrasi 

peserta didik saat guru pendidikan agama Islam 

menyampaikan materi yang berdampak peserta didik 

menjadi tidak paham. Faktor penghambat mengantuk 

ini juga disampaikan oleh peserta didik dalam 

wawancara, yakni: 

“Dalam pembelajaran di malam hari salah satu faktor 

yang menghambatnya adalah mengantuk, dan jika 

sudah ngantuk menjadi susah fokus”30 

Dalam masalah ini alangkah baiknya guru mengizinkan 

peserta didik untuk membawa air mineral, karena air 

mineral dapat dijadikan salah satu solusi saat peserta 

didik mengantuk atau tidak fokus. Selain itu guru juga 

dapat memerintahkan peserta didik untuk berwudhu. 

b) Faktor psikologis, adapun faktor psikologis karena 

pembelajaran dilakukan pada malam hari yaitu peserta 

didik secara mental sangat sensitif, hal ini dikarenakan 

rasa lelah setelah seharian beraktifitas. Selain itu, 

karena dalam satu hari penuh peserta didik bertemu 

dengan bermacam-macam karakter guru (tahfizh, 

pendidikan nasional, dan pesantren) menyebabkan 

peserta didik meresap pembelajaran sedikit kesulitan. 

                                                             
30 Hasil wawancara Nadine siswi SMAQ al-Ihsan kelas X 
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Hal ini disampaikan dalam wawancara kepala sekolah 

SMAQ al-Ihsan 

“Di sekolah al-Ihsan memiliki tiga divisi berbeda yaitu 

tahfizh, pendidikan nasional (diknas) dan pesantren. 

Jadi, dari tiga divisi ini pasti mereka memiliki tingkat 

meresap pembelajaran sedikit kesulitan karena 

berbagai macam gaya atau karakter mengajar guru 

yang berbeda” 

Dalam masalah ini guru yang melakukan pembelajaran 

di malam hari harus pintar dalam menyesuaikan 

suasana hati peserta didik. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal pembelajaran pada malam hari salah 

satunya disebabkan oleh faktor keluarga. SMAQ al-Ihsan 

melakukan perpulangan setiap hari jum’at sampai minggu, 

dengan tujuan untuk pendekatan kepada orang tua. Akan 

tetapi, hal ini juga menyebabkan faktor penghambat 

pembelajaran, dampak negative dari perpulangan setiap 

minggu yakni peserta didik yang terlalu nyaman di rumah 

dan tidak semangat untuk kembali ke pesantren. Selain itu 

ketika bertemu dengan teman rumahnya yang non-

pesantren membuat semangat peserta didik menurun untuk 

kembali ke pesantren. Hal ini disampaikan dalam 

wawancara kepada peserta didik 

“Kalau sudah mau kembali ke pesantren kadang susah 

untuk jauh dari handphone, dan jadi kurang semangat”31 

                                                             
31 Hasil wawancara ayu kelas X IPA SMAQ al-Ihsan 
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Selain itu pemaparan dalam masalah ini juga 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAQ al-Ihsan dalam 

wawancaranya 

“Kami sudah memberikan atmosfer pesantren selama lima 

hari, lalu ketika weekend atmosfer orang tua yang mereka 

dapat, hal ini menjadikan semangat mereka berkurang, 

betah di rumah, datang ke pesantren telat. Teman sebaya 

di rumah juga menjadi faktor penghambat eksternal 

keberhasilan belajar”32 

Maka dari itu peran orang tua sangat dibutuhkan ketika 

peserta didik berada di rumah. Karena bagaimanapun ibu 

adalah sekolah pertama bagi anaknya. Hal ini juga terdapat 

dalam mahfudzot yang berbunyi: 

ُ اُ ُ ُةُ سُ رُ دُ مُ ُمُُّل   33قُ ُال  ع رُ بُ ي ُ اُطُ ًبُعُ اشُ ت ُ دُ دُ عُ أُ اُذُ ُاُ َل ُوُ ال 

Artinya: “Seorang ibu bagaikan madrasah atau sekolah 

pertama. Bila kita mempersiapkan sekolah itu secara baik, 

berarti kita telah mempersiapkan suatu bangsa dengan 

generasi emas” 

Adapun faktor eksternal yang lainnya adalah waktu 

belajar peserta didik. Waktu pembelajaran yang dilakukan pada 

malam hari menjadi faktor penghambat peserta didik dalam 

segi psikologis maupun fisikologis. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penulis 

simpulkan bahwa hasil belajar pendidikan agama Islam sudah 

cukup baik.  Hal ini dilihat dari hasil akhir belajar peserta didik 

                                                             
32 Hasil wawancara kepala sekolah SMAQ al-Ihsan  
33  Nurhayati dan Syahrizal, Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-ula dalam 

Pendidikan Anak, Itqan VI, No. 2, 2015, h. 155. 
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yang di atas rata-rata dan juga dari beberapa aspek lainnya yang 

telah penulis jelaskan di atas. Selain itu dilihat dari outcome-

nya SMAQ al-Ihsan mampu bersaing dengan peserta didik 

umum di luar sana. Salah satunya SMAQ al-Ihsan berhasil 

masuk perguruan tinggi negeri baik di dalam maupun di luar 

negeri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis 

lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

Efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam pada malam hari 

SMAQ al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta Selatan terbilang sudah cukup 

efektif, terlihat dari beberapa indikator yang telah tercapai, yaitu pertama 

indikator dalam segi mutu atau kualitas. Kedua, indikator kesesuaian 

tingkat pengajaran. Ketiga, indikator insentif, dan yang terakhir 

indikator waktu. Walaupun SMAQ al-Ihsan sudah mencapai indikator 

efektivitas pembelajaran, namun masih ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki, baik dari segi pendidik dan peserta didik. Adapun hasil 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada malam hari 

sudah cukup baik.  Hal ini dilihat dari tercapainya indikator hasil belajar 

peserta didik dan nilai akhir yang di atas rata-rata. Selain itu dilihat dari 

outcome-nya SMAQ al-Ihsan mampu bersaing dengan peserta didik 

umum di luar sana. Salah satunya SMAQ al-Ihsan berhasil masuk 

perguruan tinggi negeri baik di dalam maupun di luar negeri.   

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian terkait “Efektivitas Kesesuaian Waktu 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil Belajar Siswa” ada 

beberapa saran yang diajukan penulis, yaitu: 

1. Kepada Guru 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada 

malam hari guru diharapkan dapat terus konsisten dan kreatif dalam 

membangun minat dan semangat peserta didik dalam belajar. 
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2. Kepada Orang Tua 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada malam 

hari hendaknya orang tua memberikan dukungan dan motivasi penuh 

kepada peserta didik, dan memberikan perhatian lebih ketika anak 

sedang berada di rumah. 

3. Kepada Peserta Didik 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada malam 

hari diharapkan peserta didik tetap semangat dan giat dalam belajar agar 

kelak menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama dan negara. 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

A. Pedoman wawancara dengan kepala sekolah SMAQ al-Ihsan 

 

1. Menurut pendapat bapak apakah pengorganisasian pembelajaran 

di SMAQ Al-ihsan Jakarta berjalan dengan baik? 

2. Menurut pendapat bapak apakah komunikasi yang disampaikan 

guru kepada peserta didik tersampaikan dengan baik? 

3. Menurut pendapat bapak apakah peserta didik dapat menguasai 

pembelajaran pendidikan agama Islam? 

4. Menurut pendapat bapak apakah dalam pemberian nilai guru 

memberikan nilai dengan adil? 

5. Menurut pendapat bapak bagaimana hasil belajar peserta didik 

SMAQ Al-Ihsan Jakarta? 

6. Menurut pendapat bapak apakah pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah sesuai dengan visi misi? 

7. Menurut pendapat bapak apakah tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah tercapai dengan 

baik? 

8. Menurut pendapat bapak bagaimana efektivitas pembelajaran PAI 

pada malam hari di SMAQ al-Ihsan Jakarta? 

9. Menurut pendapat bapak bagaimana hasil pembelajaran 

pendidikan agama Islam pada malam hari? 

10. Menurut pendapat bapak apa sajakah kendala pembelajaran pada 

malam hari? 

11. Menurut pendapat bapak bagaimana cara mengatasi kendala 

pembelajaran PAI di malam hari? 

12. Menurut pendapat bapak apa saja faktor internal peserta didik 

SMAQ al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 



 
 

 
 

13. Menurut pendapat bapak apa saja faktor eksternal peserta didik 

SMAQ al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

 

B. Pedoman wawancara guru pendidikan agama Islam SMAQ al-

Ihsan 

1. Menurut pendapat ibu apakah pengorganisasian pembelajaran di 

SMAQ Al-ihsan Jakarta berjalan dengan baik? 

2. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik dapat menguasai 

pembelajaran pendidikan agama Islam? 

3. Menurut pendapat ibu bagaimana antusisme peserta didik dalam 

pembelajaran agama Islam? 

4. Menurut pendapat ibu bagaimana sikap positif peserta didik dalam 

pembelajaran agama Islam? 

5. Menurut pendapat ibu bagaimana hasil belajar peserta didik 

SMAQ Al-Ihsan Jakarta? 

6. Menurut pendapat ibu apakah pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah sesuai dengan visi misi? 

7. Menurut pendapat ibu apakah tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah tercapai dengan 

baik? 

8. Menurut pendapat ibu bagaimana efektivitas pembelajaran PAI 

pada malam hari di SMAQ al-Ihsan Jakarta? 

9. Menurut pendapat ibu bagaimana hasil pembelajaran pendidikan 

agama Islam pada malam hari? 

10. Menurut pendapat ibu apa sajakah kendala pembelajaran pada 

malam hari? 

11. Menurut pendapat ibu bagaimana cara mengatasi kendala 

pembelajaran PAI di malam hari? 



 
 

 
 

12. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah 

berhasil mencapai ranah kognitif (intelektual)? 

13. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah 

berhasil mencapai ranah afektif (sikap dan nilai)? 

14. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah 

berhasil mencapai ranah psikomotor (keterampilan dan 

kemampuan bertindak)? 

15. Menurut pendapat ibu apa saja faktor internal peserta didik SMAQ 

al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

16. Menurut pendapat ibu apa saja faktor eksternal peserta didik 

SMAQ al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

17. Menurut pendapat ibu apa saja faktor instrumental peserta didik 

SMAQ al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

 

C. Pedoman wawancara dengan peserta didik SMAQ al-Ihsan 

1. Apakah komunikasi yang disampaikan guru tersampaikan dengan 

baik? 

2. Bagaimana cara guru PAI mengajar ketika pembelajaran 

berlangsung? 

3. Apakah kendala pembelajaran pada malam hari? 

4. Bagaimana cara mengatasi kendala pembelajaran pada malam 

hari? 

5. Bagaimana hasil belajar pembelajaran PAI pada malam hari? 

6. Apakah kamu menguasai pembelajaran PAI dengan baik? 

7. Apakah guru memberikan nilai dengan adil? 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2: Hasil Wawancara 

Transkip Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAQ al-Ihsan  

Pasar Minggu Jakarta Selatan 

Narasumber: Ust. Rahmansyah, M. Pd. 

Jabatan: Kepala Sekolah SMAQ al-Ihsan 

Pewawancara: Maulida Yunita Rahmah 

Hari/ Tanggal: Senin, 30 Mei 2022  

MYR: Assalamua’alaikum Wr. Wb bapak, perkenalkan saya Maulida Yunita 

Rahmah mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Maksud dan tujuan saya 

datang kesini untuk mewawancarai bapak sebagai narasumber penelitian saya 

yang berjudul “Efektivitas Kesesuaian Waktu Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus SMAQ al-Ihsan 

Pasar Minggu Jakarta Selatan)”, apakah bapak bersedia? 

R: Baik, tafadhol bisa dimulai langsung bu. 

MYR: baik pak, kita mulai wawancaranya. 

1. Menurut pendapat bapak apakah pengorganisasian pembelajaran PAI 

di SMAQ al-Ihsan Jakarta berjalan dengan baik? 

Jawab:  Pengorganisasian pembelajaran PAI SMAQ al-Ihsan berjalan 

dengan baik, walaupun dilaksanakannya pada malam hari. Adapun 

latar belakang pembelajaran dilaksanakan pada malam hari karena 

adanya penyesuaian sistem dan program yang diterapkan di SMAQ al-

Ihsan. Karena program unggulan SMAQ al-Ihsan adalah tahfiz Al-

Qur’an maka ada beberapa jam mata pelajaran yang harus diambil oleh 

program unggulan tersebut. Alasan lain kenapa pendidikan agama 

Islam dilakukan pada malam hari karena pada pagi hari khusus untuk 

menghafal Al-Qur’an, siang hari untuk pelajaran umum, dan malam 

hari digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alasan 



 
 

 
 

selanjutnya karena padatnya jam pelajaran, maka diambil waktu 

malam. 

2. Menurut pendapat bapak apakah komunikasi yang disampaikan guru 

kepada peserta didik tersampaikan dengan baik? 

Jawab: komunikasi yang disampaikan tersampaikan dengan baik, 

karena rata-rata pendidik disini adalah guru yang berpendidikan 

khusus, seperti tahfidz dihandle sama yang menghafal Al-Qur’an, 

alumni-alumni perguruan tinggi yang notabenenya Al-Qur’an dan latar 

belakang sekolah pondok pesantren. Kemudian begitu juga pendidik 

pelajaran diknas disini 60% S2, begitu juga yang mengajar pada 

malam hari kami seleksi yang berpengalaman dalam dunia pesantren 

dan riwayat pendidikannya kami lihat sesuai dengan bidang. 

3. Menurut pendapat bapak apakah peserta didik dapat menguasai 

pembelajaran pendidikan agama Islam? 

Jawab: Jika dilihat dari hasil belajarnya, selain hasil belajar peserta 

didik diatas nilai KKM, mereka juga mampu bersaing dengan peserta 

didik umum di luar sana. Kami sudah berhasil di perguruan tinggi 

negeri dan favorite di Indonesia. Hampir semua perguruan tinggi 

seperti UI, UGM, Brawijaya, UMY, hampir semua terdapat alumi 

SMAQ al-Ihsan. Seperti yang kita bayangkan tadi, apakah bisa PAI di 

malam hari efektif? Jawabannya efektif, karena masuk ke dalam 

perguruan tinggi menggunakan test dan anak-anak kami mendapatkan 

posisi yang special, bukan hanya lolos justru mereka mendapatkan 

beasiswa. Kami juga melihat patokannya dari situ. 

4. Menurut pendapat bapak apakah dalam pemberian nilai guru 

memberikan nilai dengan adil? 

Jawab: Tingkat keadilan menyesuaikan, jika kita melihat semua guru 

kita tidak bisa melihat semua apakah adil atau tidak. Tetapi jika dari 



 
 

 
 

sisi pengamatan dan penilaian kami ya adil, sesuai dengan tingkat 

kesulitan mereka untuk mereka meraih pendidikan di al-Ihsan, 

waktunya yang panjang, kalua dilihat dari nilai bisa dikatakan adil. 

SMAQ al-ihsan di akhir menyelipkan nilai akhlak didalam 

pelajarannya tadi. 

5. Menurut pendapat bapak apakah pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah sesuai dengan visi misi? 

Jawab: Jika dilihat dari visi misi alhamdulillah bisa dibilang berhasil, 

karena visi misi al-Ihsan “mencetak generasi qur’ani” jika dilihat dari 

outcomenya berhasil, karena siswa-siswi disini tidak ada yang keluar 

tanpa hafalan 30 juznya, iu jika kita lihat dari visi misi. Lulusan al-

Ihsan harus lulus dengan 30 juz dengan memiliki psikis yang normal. 

Karena siswa-siswi disini ada yang difabel atau autis.  

6. Menurut pendapat bapak bagaimana efektivitas pembelajaran PAI 

pada malam hari di SMAQ al-Ihsan Jakarta? 

Jawab: Tingkat efektivitasnya di bilang bagus, kembali ke nilai tadi, 

kami bisa melihat nilainya, sebelum dilaksanakan ujian kami juga 

seleksi soalnya. Ketika soal diberikan dengan tingkat lolos maka 

mereka berhasil mendapat nilai yang bagus. Faidah pembelajaran PAI 

pada malam hari lebih banyak dari mudharatnya, faidahnya anak-anak 

malam bisa melakukan kegiatan yang jauh lebih bermanfaat. Hal 

tersebut jika kita patok di dalam naungan pesantren, namun jika kita 

patok di luar pesantren jauh lebih efektif mereka yang di pesantren, 

karena waktunya dipakai untuk belajar.  

7. Menurut pendapat bapak bagaimana hasil pembelajaran pendidikan 

agama Islam pada malam hari? 



 
 

 
 

Jawab: Hasil belajar bagus, tidak ada hal besar yang menjadi kendala. 

Justru bagus jika dilaksanakan pada malam, karena waktu tidak 

ditargetin. Mereka tidak tertekan dalam masalahnya waktunya. 

8. Menurut pendapat bapak apa sajakah kendala pembelajaran pada 

malam hari? 

Jawab: Kendalanya karena itu jam rawan, membuat mereka udah 

jenuh karena capek belajar dari pagi. Kemudian dari segi kepala 

sekolah, karena pengawasan kepala sekolah 8 jam, jadi kami tidak bisa 

melakukan pengawasan sampai malam. 

9. Menurut pendapat bapak bagaimana cara mengatasi kendala 

pembelajaran PAI di malam hari? 

Jawab: Cara mengatasinya dengan memberikan motivasi, evaluasi 

melihat perkembangan mereka, kemudian kami berikan tindakan 

khusus untuk hal-hal itu, kasih pengarahan kerugian dan keuntungan 

dan kerugian jika mereka mengabaikan pelajaran tersebut. Selanjutnya 

kami juga melakukan evaluasi kepada pendidiknya bisa jadi nilainya 

kira-kira kendalanya dimana, kemudian kami merbaiki infastrukturnya 

juga, bisa berupa pencahayaan kelas kemudian dari fasilitas-fasilitas 

pendukug di malam hari. 

10. Menurut pendapat bapak apa saja faktor internal peserta didik SMAQ 

al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

Jawab: faktor internal sama dengan kendala-kendala yang sudah 

disebutkan, seperti mengantuk dan kurang fokus. 

11. Menurut pendapat bapak apa saja faktor eksternal peserta didik SMAQ 

al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

Jawab: Faktor ekternalnya yang pertama di sekolah al-Ihsan memiliki 

tiga divisi berbeda yaitu tahfizh, pendidikan nasional (diknas) dan 

pesantren. Jadi, dari tiga divisi ini pasti mereka memiliki tingkat 



 
 

 
 

meresap pembelajaran sedikit kesulitan karena berbagai macam gaya 

atau karakter mengajar guru yang berbeda. Beda divisi beda pula genre 

dan atmosfer guru yang mereka hadapi. Kemudian faktor eksternal dari 

segi luar sekolah yaitu ketika mereka berada di rumah, karena sabtu 

minggu pulang dan mereka dikasih kebebasan untuk berinteraksi 

dengan orang rumah. Kami sudah memberi atmosfer pesantren senin-

jum’at kemudian sabtu-minggu atmosfer orang tua yang mereka dapat, 

eksternalnya berpengaruh banget. Contoh eksternal yang buruknya 

mereka semangatnya berkurang, telat dateng ke pesanteren, eksternal 

yang baiknya mereka bisa mendapatkan pendidikan utamanya yaitu 

dengan orang tuanya, jangan sampai mereka dimanipulasi karakter 

yang bukan dari orang tuanya. Jika mereka di sini selama satu tahun 

penuh, maka yang terjadi mereka akan menjadi didikan karakter 

pesantren, bukan orang tua. Sementara karakter orang tua sangat 

penting. Maka dari itu kami tidak ingin memisahkan karakter orang tua 

dan peserta didik. Hal ini juga berpengaruh di lingkungan mereka, 

karena setiap minggunya mereka pulang, maka mereka bertemu 

dengan teman-teman sekitar rumahnya.   



 
 

 
 

Transkip Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam SMAQ 

al-Ihsan Pasar Minggu Jakarta Selatan 

Narasumber: Ibu Suhairiah, S. Pdi. 

Jabatan: guru Pendidikan agama islam 

Pewawancara: Maulida Yunita Rahmah 

Hari/ Tanggal:  30 Juni 2022  

MYR: Assalamua’alaikum Wr. Wb bapak, perkenalkan saya Maulida Yunita 

Rahmah mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Maksud dan tujuan saya 

datang kesini untuk mewawancarai bapak sebagai narasumber penelitian saya 

yang berjudul “Efektivitas Kesesuaian Waktu Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus SMAQ al-Ihsan 

Pasar Minggu Jakarta Selatan)”, apakah bapak bersedia? 

S: Wa’alaikumussalam, baik. Silahkan. 

MYR: baik ibu, saya akan mulai wawancaranya 

1. Menurut pendapat ibu apakah pengorganisasian pembelajaran di 

SMAQ Al-ihsan Jakarta berjalan dengan baik? 

Jawab: baik, salah satu contoh perorganisasian al-ihsan yaitu kegiatan 

FATAH.  

2. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik dapat menguasai 

pembelajaran pendidikan agama Islam? 

Jawab: Iya menguasai, karena selain menggunakan buku dari 

kemendikbud al-ihsan juga mempunyai buku al-islam yang mencakup 

semua bidang studi pendidikan agama Islam sehingga peserta didik 

dapat makin menguasai pembelajaran. 

3. Menurut pendapat ibu bagaimana antusiasme peserta didik dalam 

pembelajaran agama Islam? 



 
 

 
 

Jawab: antusiasme peserta didik karena pembelajaran di malam hari 

tentunya sedikit berbeda dengan di pagi hari, kadang minat belajarnya 

turun.  

4. Menurut pendapat ibu bagaimana hasil belajar peserta didik SMAQ 

Al-Ihsan Jakarta? 

Jawab: hasil belajarnya baik, meskipun di al-ihsan lebih fokus ke 

tahfidz tetapi hasil belajarnya baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir 

yang diatas rata-rata. Karena sebelum ujianpun kami guru memberikan 

kisi-kisi kepada peserta didik sehingga memudahkan mereka untuk 

belajar. Selain itu, kami juga mengadakan evaluasi belajarnya.  

5. Menurut pendapat ibu apakah pembelajaran pendidikan agama Islam 

di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah sesuai dengan visi misi? 

Jawab: alhamdullilah sudah sesuai dengan visi misi 

6. Menurut pendapat bapak/ibu apakah tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SMAQ al-Ihsan Jakarta sudah tercapai dengan baik? 

Jawab: untuk tujuan sudah baik, tetapi masih ada hal yang perlu 

diperbaiki karena di al-Ihsan kami punya program unggulan ke tahfidz, 

jadi untuk pelajaran lainnya masih belum 100% 

7. Menurut pendapat ibu bagaimana efektivitas pembelajaran PAI pada 

malam hari di SMAQ al-Ihsan Jakarta? 

Jawab: jika ditanya efektif atau tidak jawabannya efektif, karena 

sudah dijadwalkan sesuai alur kegiatan di al-Ihsan. 

8. Menurut pendapat ibu apa sajakah kendala pembelajaran pada malam 

hari? 

Jawab: karena waktunya di malam hari, mereka sudah Lelah dan 

kadang ada kegiatan lain yang membuat mereka tidak fokus belajar, 

dan kadang itu efek dari perpulangan setiap minggu.  



 
 

 
 

9. Menurut pendapat ibu bagaimana cara mengatasi kendala 

pembelajaran PAI di malam hari? 

Jawab: dalam mengatasi kendala seperti itu kita harus kreatif dan 

pintar dalam mengolah metode untuk membangkitkan minat belajar 

anak-anak sehinnga mereka dapat semangat kembali. Ketika peserta 

didik sudah terlihat tidak semangat maka kita sebagai guru harus 

memberikan motivasi kembali untuk meningkatkan minat belajar 

anak.  

10. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah 

berhasil mencapai ranah kognitif (intelektual)? 

Jawab: ya berhasil, karena nilai KKM sudah diatas rata-rata. Adapun 

KKM pendidikan agama Islam di al-Ihsan adalah 80. 

11. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah 

berhasil mencapai ranah afektif (sikap dan nilai)? 

Jawab: alhamdullilah sudah, karena di al-ihsan setiap pelajarannya 

kami juga melihat kepribadian anak tersebut, bagaimana sikap dia ke 

teman, bagaimana akhlak mereka terhadap guru. 

12. Menurut pendapat ibu apakah peserta didik SMAQ al-Ihsan sudah 

berhasil mencapai ranah psikomotor (keterampilan dan kemampuan 

bertindak)? 

Jawab: jika dilihat dari psikomotor contohnya dalam praktik fikih, 

alhamdullilah sudah berhasil. Mereka mampu mempraktikan ulang 

sesuai dengan arahan guru. 

13. Menurut pendapat ibu apa saja faktor internal peserta didik SMAQ al-

Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

Jawab: seperti kendala yang sudah disebutkan tadi, faktor internalnya 

seperti mengantuk, tidak fokus dan tidak mood saat belajar.  



 
 

 
 

14. Menurut pendapat ibu apa saja faktor eksternal peserta didik SMAQ 

al-Ihsan yang mempengaruhi pembelajaran PAI? 

Jawab: seperti yang tadi sudah saya katakana faktor eksternal dari 

perpulangan mereka. Mungkin karena mereka tinggal di perkotaan 

jadinya terkadang suka malas dan telat datang ke pesantren. 

  



 
 

 
 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik SMAQ al-Ihsan Pasar 

Minggu Jakarta Selatan 

Narasumber: Nadine Syifa Swasana 

Kelas: X IPS 

Pewawancara: Maulida Yunita Rahmah 

Hari/ Tanggal:  01 Juni 2022  

1. Apakah komunikasi yang disampaikan guru tersampaikan dengan 

baik? 

Jawab:  Ustadzah memberikan pelajaran dengan baik, jelas, suaranya 

lantang dan bahasa nya mudah dipahami. 

2. Bagaimana cara guru PAI mengajar ketika pembelajaran berlangsung? 

Jawab: Ustadzah membacakan dan menjelaskan dengan detail materi 

sesuai dengan urutan yang ada di buku paket. 

3. Apakah kendala pembelajaran pada malam hari? 

Jawab: Kendala belajar di malam hari tidak fokus karena sudah 

mengantuk dan lelah karena jadwal di asrama yang padat dimulai dari 

jam 4 pagi. 

4. Bagaimana cara mengatasi kendala pembelajaran pada malam hari 

Jawab: Selama ini tidak ada solusinya, ditahan saja ngantuk nya. 

5. Bagaimana hasil belajar pembelajaran PAI pada malam hari? 

Jawab: Sama saja dengan pelajaran diknas lainnya karena mata 

pelajaran PAI salah satu mata pelajaran yang tergolong mudah 

dibanding mata pelajaran kajian malam lainnya. 

6. Apakah kamu menguasai pembelajaran PAI dengan baik? 

Jawab: Ya, namun belum bisa dimaksimalkan. 

7. Apakah guru memberikan nilai dengan adil? 

Jawab: Ya, karena guru PAI kami mengerti kondisi kami di asrama 

yang memang fokusnya di tahfidz saja apabila ada di antara kami yang 



 
 

 
 

nilainya di bawah KKM maka akan ditambahkan dari nilai sikap dan 

tugas agar mencapai nilai KKM. 

  



 
 

 
 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik SMAQ al-Ihsan Pasar 

Minggu Jakarta Selatan 

Narasumber: Khansa 

Kelas: X IPS 

Pewawancara: Maulida Yunita Rahmah 

Hari/ Tanggal:  01 Juni 2022  

1. Apakah komunikasi yang disampaikan guru tersampaikan dengan 

baik?  

Jawab:  Alhamdulillah komumikasi yang disampaikan ustadzah 

tersampaikan dengan baik. 

2. Bagaimana cara guru PAI mengajar ketika pembelajaran berlangsung? 

Jawab: Ustadzah mengajar dengan menjelaskan dan kami 

mendengarkan, sesekali kami diperintahkan untuk mengerjakan soal 

ataupun menjawab soal. 

3. Apakah kendala pembelajaran pada malam hari? 

Jawab: Untuk kendala manusia pada umumnya sih, seperti 

mengantuk, tetapi kadang juga ga ngantuk. Jadi ga selalu ngantuk. 

4.  Bagaimana cara mengatasi kendala pembelajaran pada malam hari? 

Jawab: Untuk solusi dari ngantuk sendiri sebenernya tidak ada, 

ditahan saja ngantuknya. 

5. Bagaimana hasil belajar pembelajaran PAI pada malam hari? 

Jawab: Untuk saya pribadi biasa saja, tetapi sudah terbilang cukup 

baik. 

6. Apakah kamu menguasai pembelajaran PAI dengan baik? 

Jawab: Sama seperti jawaban sebelumnya, sudah cukup baik. 

7. Apakah guru memberikan nilai dengan adil? 

Jawab: Alhamdulillah ustadzah memberikan nilai dengan sangat adil. 



 
 

 
 

Transkip Wawancara dengan Peserta Didik SMAQ al-Ihsan Pasar 

Minggu Jakarta Selatan 

Narasumber: Ayu Chaerani 

Kelas: X IPA 

Pewawancara: Maulida Yunita Rahmah 

Hari/ Tanggal:  Juni 2022 

1. Apakah komunikasi yang disampaikan guru tersampaikan dengan 

baik?  

Jawab:  guru lumayan jelas dalam menyampaikan materi 

2. Bagaimana cara guru PAI mengajar ketika pembelajaran berlangsung? 

Jawab: Guru nya menjelaskan dan aku sebagai murid mendengarkan, 

setelah itu guru memberikan tugas dan nilai. 

3. Apakah kendala pembelajaran pada malam hari? 

Jawab: kendala belajar di malam hari kadang ngantuk dan jadi malas 

belajar 

4.  Bagaimana cara mengatasi kendala pembelajaran pada malam hari? 

Jawab: untuk rasa malas aku masih lumayan bisa dilawan sedangkan 

kalau ngantuk susah buat ditahannya kak. 

5. Bagaimana hasil belajar pembelajaran PAI pada malam hari? 

Jawab: untuk hasilnya lumayan, sudah diatas KKM. 

6. Apakah kamu menguasai pembelajaran PAI dengan baik? 

Jawab: tidak terlalu yang menguasai tetapi paham sama pelajarannya. 

7. Apakah guru memberikan nilai dengan adil? 

Jawab: guru memberikan nilai dengan cukup adil. 
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Transkip Wawancara dengan Peserta Didik SMAQ al-Ihsan Pasar 

Minggu Jakarta Selatan 

Narasumber: Sayda Alisya Zirofa 

Kelas: XI IPS 

Pewawancara: Maulida Yunita Rahmah 

Hari/ Tanggal:  Juni 2022 

 

1. Apakah komunikasi yang disampaikan guru tersampaikan dengan 

baik?  

Jawab: Tergantung siapa gurunya dan mood gurunya. 

2. Bagaimana cara guru PAI mengajar ketika pembelajaran berlangsung? 

Jawab: guru PAI mengajar dengan cara dijelaskan per sub bab, 

kadang di akhir disuruh mengerjakan soal atau mencari materi yang di 

kumpulkan untuk minggu besok ataupun cuman menjelaskan materi 

tanpa mengerjakan soal. 

3. Apakah kendala pembelajaran pada malam hari?  

Jawab:  ada, karena sudah malam jadi semua udah cape sama kegiatan 

hari itu, dan sudah pada malas juga. 

4. Bagaimana cara mengatasi kendala pembelajaran pada malam hari? 

Jawab: sebelum kajian ada jeda dulu beberapa menit jadi ba'da sholat 

isya ada istirahatnya sebentar. 

5. Bagaimana hasil belajar pembelajaran PAI pada malam hari? 

Jawab:  alhamdullilah, lumayan baik tergantung gimana kondisi kelas 

dan guru nya. 

6. Apakah kamu menguasai pembelajaran PAI dengan baik? 

Jawab: karena dari SD PAI sudah jadi pelajaran favorit jadi 

alhamdulillah menguasai dan dapat nilai yang lumayan 

 



 
 

 
 

7. Apakah guru memberikan nilai dengan adil?  

Jawab: kalau kata gurunya keseharian kalian juga dinilai dari absen, 

sifat, keaktifan dan mengumpulkan tugas jadi jangan khawatir sama 

nilai ujiannya. 



 
 

 
 

Lampiran 3: Dokumentasi dan Foto 

 

Bangunan asrama SMAQ al-Ihsan          Bangunan sekolah SMAQ al-Ihsan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapangan SMAQ al-Ihsan            Parkiran SMAQ al-Ihsan 



 
 

 
 

 

Wawancara dengan Nadine         Wawancara dengan Khansa 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara dengan kepala sekolah SMAQ al-Ihsan 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan guru PAI SMAQ al-Ihsan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wawancara dengan Zirofa.    Wawancara dengan Ayu. 
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