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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Strategi Pembelajaran Al- Qur’an Hadits 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran Al- Qur’an Hadits 

Strategi mempunyai pengertian suatu garis- garis  besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah di tentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, staretegi bisa di artikan sebagai 

pola- pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar.(Zain, 2010: 5) 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang 

kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan.Pembelajaran secara 

simple dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Trianto(2009:17) 

Menurut Boeree(2010:39) Pembelajaran merupakan komponen 

yang paling utama dan hanya kita yang dapat melakukan pembelajrana 

dengan baik.Al-Qur’an adalah wahyu atau firman Allah SWT untuk 

menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT.(Thoha, 1993:23) 

 Menurut Kozna (1989) dalam bukunya(Hamzah,2010:1) secara 

umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau 

bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

tertentu. 
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Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan( rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya dalam pembelajaran. (Hamruni, 2012: 3) 

Menurut Gerlach dan Ely (1980) dalam bukunya (Hamzah, 

2010: 1) strategi pembelajaran merupakan cara- cara yang dipilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu. 

Memperhatikan beberapa pengertian startegi pembelajaran di 

atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara- 

cara atau pola- pola yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang 

pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan 

memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 

pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat 

dikuasainya diakhir kegiatan belajar. 

Komponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan strategi 

pembelajaran menurut Nata (2009: 214) antara lain: 

a. Penetapan perubahan yang diharapkan 

Kegiatan belajar ditandai oleh adanya usaha secara 

terencana dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan adanya 

perubahan pada diri peserta didik, baik pada aspek wawasan, 

pemahaman, ketrampilan, sikap, dan sebagainya. 
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b. Penetapan pendekatan  

Pendekatan adalah sebuah kerangka analisis yang akan 

digunakan dalam memahami suatu  masalah. Di dalam pendekatan 

tersebut terkadang menggunakan tolak ukur sebuah disiplin ilmu 

pengetahuan, tujuan yang ingin dicapai, langkah- langkah yang akan 

digunakan, atau sasaran yang dituju. 

c. Penetapan metode 

Metode pengajaran sangat memegang peranan penting 

dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Penggunaan metode 

tersebut selain harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, 

juga harus memperhatikan bahan pelajaran yang akan diberikan, 

kondisi anak didik, lingkungan, dan kemampuan dari guru itu 

sendiri. 

d. Penetapan norma keberhasilan 

Menetapkan norma keberhasilan dalam suatu kegiatan 

pembelajaran merupakan hal yang penting. Dengan demikian, guu 

akan mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk 

menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas- tugas yang telah 

dilakukannya. Suatu program baru dapat diketahui keberhasilannya, 

setelah dilakukan evaluasi. 

Al-Qur’an atau Qara’a mempunyai arti mengumpulkan dan 

menghimpun, dan qira’ah berarti menghimpun huruf- huruf dan kata- 

kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. 
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Qur’an pada mulanya seperti qira’ah, yaitu masdar ( infinitive) dari kata 

qara’a, qira’atan, qur’anan.  

Al-Qur’an dikhususkan sebagai mana bagi kitab yang 

diturunkan kepada Muhammad s.a.w, sehingga Al-Qur’an menjadi nama 

khas kitab itu, sebagai mana diri. Dan secara gabungan kata itu dipakai 

untuk nama Qur’an secara keseluruhan, begitu juga untuk penamaan 

ayat- ayatnya. Maka jika kita mendengar orang membaca ayat Qur’an, 

kita boleh mengatakan bahwa ia sedang membaca Qur’an. 

                     

     
 “Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat” ( Al- 

A’raf[7]: 204). 

 

Para Ulama menyebutkan definisi Qur’an yang mendekati 

maknanya dan membedakannya dari yang lain dengan menyebutkan 

bahwa: “ Qur’an adalah kalam atau Firman Allah yang diturunkan 

kepada Muhammad s.a.w. yang pembacanya merupakan suatu ibadah”. ( 

Al- Qattan, 2009: 17). Al- Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang 

pertama dan utama, sedangkan sebagai sumber hukum Islam yang ke dua 

adalah Hadits.Hadits secara etimologi berarti baharu, dekat dan 

khabar.Secara terminology ialah segala ucapan, perbuatan dan takrirnya 

Nabi. Menurut ahli hadits adalah segala ucapan, perbuatan dan keadaan .

 Menurut Zuhri(2011:1) al- hadits artinya al- jaded(baru), al- 

khabar( berita), pesan keagamaan, pembicaraan. Di dalam Al- Qur’an, 

kata al- hadits disebut berulang kali dengan  makna-  makna tersebut.Jadi 
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Pembelajaran Alqur’an Hadits adalah bagian Mata pelajaran Pendidikan 

Agama Ialam pada MAN yang di maksudkan untuk memberi motivasi, 

bimbingan, pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap isi yang 

terkandung dalam Al- Qur’an dan Hadits sehingga dapat diwujudkan 

dalam perilaku sehari- hari sebagai perwujudan iman dan taqwa kepada 

Allah SWT. 

2. Tujuan Pembelajaran Al- Qur’an Hadits 

Dalam mengajar Al- Qur’an, baik ayat- ayat bacaan maupun 

ayat- ayat tafsir dan hafalan, kita bertujuan memberikan pengetahuan Al- 

Qur’an kepada anak didik yang mampu mengarah pada: 

a. Kemantapan membaca sesuai dengan syarat- syarat yang telah 

ditetapkan dan menghafal ayat- ayat atau surat- surat yang mudah 

bagi mereka. 

b. Kemampuan memahami kitab Allah secara sempurna, memuaskan 

akal dan mampu menenangkan jiwa 

c. Kesanggupan menerapkan ajaran Islam dalam menyelesaikan 

problem hidup sehari- hari 

d. Kemampuan memperbaiki tingkah laku murid melalui metode 

pengajaran yang tepat. 

e. Penumbuhan rsa cinta dan keagungan Al- Qur’an dalam jiwanya. 

f. Pembinaan Pendidikan Agama Islam berdasarkan sumber- sumber 

yang utama dari Al- Qu’an Al- Karim. 
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Beberapa hal yang menyedihkan adalah: banyak guru dan 

murid, kurang menaruh perhatian terhadap aya- ayat sebagian guru yang 

mengajar pada pemulaan tahun saja, tetapi ada pula yang tidak menaruh 

perhatian sama sekali. Hendaknya kita memberi perhatian yang seimbang 

tahadap ayat bacaan ini, karena kita mengajar ayat- ayat bacaan itu 

bertujuan: 

a. Murid- murid dapat membaca kitab Allah dengan mantap baik segi 

ketetapan harakat, saktat (tempat- tempat berhenti) menyembunyikan 

huruf- huruf dengan makhrajnya. 

b. Murid- murid mengerti makna Al- Qur’an dan berkesan dalam 

jiwanya. 

c. Murid- murid mampu menimbulkan rasa haru, khusu dan tenang 

jiwanya serta takut kepada Allah SWT. 

Adapun tujuan dalam pengajaran hadits adalah agar peserta 

didik mengerti ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah yang 

dibicarakan. Jelasnya kita memberi pengetahuan hadits kepada peserta 

didik yang mengarah kepada: 

a. Kemantapan membaca tanpa salah, sesuai dengan ketentuan 

membaca huruf arab dan kemampuan menghafalnya dengan mudah 

b. Kemampuan memahami isi bacaan dengan sempurna, memuaskan 

akal, dan kemampuan menenangkan jiwa. 

c. Kemampuan menerapkan ajaran Islam dalam menyelesaikan 

sproblema kehidupan sehari- hari. 
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d. Kemampuan memperbaiki tingkahlauku peserta didik melalui 

metode pengajaran yang tepat. 

Mata pelajaran Al- Qur’an Hadits merupakan perencanaan dan 

pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan atau 

menafsirkan ayat- ayat Al- Qur’an dan Hadits- hadits tertentu, yang 

sesuai dengan kepentingan siswa menurut tingkat- tingkat madrasah yang 

bersangkutan, sehingga dapat dijadikan modal kemampuan untuk 

mempelajarinya, meresapi dan menghayati pokok- pokok Al- Qur’an dan 

Hadits dan menarik hikmah yang terkandung di dalamnya secara 

keseluruhan. 

Mata pelajaran Qur’an Hadits adalah bidang yang merupakan 

perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran membaca dan 

mengartikan atau menafsirkan ayat- ayat Al-Qur’an dan Al- Hadits dan 

menarik hikmah yang terkandung didalmnya secara keseluruhan. 

Berdasarkan peraturan menteri agama RI No 2 tahun 2008 tentang 

standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran 

Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al- Qur’an 

Hadits yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTS/ SMP. Secara 

subtansional, mata pelajaran Qur’an Hadits memiliki konstribusi dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 

mempraktekan ajaran dan nilai- nilai yang terkandung dalam Al- Qur’an 
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dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi 

pegangan dan pedoman hidup sehari- hari.  

Mata pelajaran al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah adalah 

salah satu mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang merupakan 

peningkatan dari al-Qur’an Hadits yang telah di pelajari oleh peserta 

didik di MTs. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, 

memperdalam serta memperkarya kajian al-Qur’an dan Hadits terutama 

menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk 

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan 

menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka 

bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam perspektif al-qur’an dan hadits sebagai persiapan untuk hidup 

bermasyarakat. Secara subtansial, mata pelajaran al-qur’an hadits 

memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk mempelajari dan mempraktikan ajaran dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam al-qur’an Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam 

dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Materi Al-Qur’an Hadits kelas XII IPS adalah sebagai berikut: 

1) Semesrter 1  

a) Bab 1 : Kewajiban berdakwah 

b) Bab 2  : Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan 

       masyarakat 
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c) Bab 3 : Keadilan dan Kejujuran 

2) Semester 2 

a) Bab 4 : Toleransi dan Etika 

b) Bab 5 : Etos Kerja 

c) Bab 6 : Makanan yang halal dan baik 

d) Bab 7 : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 

B. Model PAKEM 

1. Pengertian Model PAKEM 

Menurut Mills dalam bukunya Suprijono(2013:45) model adalah 

bentuk representasi akurat sebagai proses actual yang memungkinkan 

seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model 

itu, model merupakan interprestasi terhadap hasil observasi dan 

pengukuran yang diperioleh dari beberapa system. 

 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran dalam tutorial. 

 Menurut Joice(1992) dalam bukunya Trianto(2010:52) Model 

pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk mendesain pola- pola mengajar secara tatap muka di 

dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material atau 

perangkat pembelajran termasuk di dalamnya buku-buku, film- film, 

program media computer dan yang lainnya. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

pola yang yang digunakan dalam untuk mendesain pola- pola mengajar 

dan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. 

PAKEM adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta 

didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap, dan pemahamannya dengan penekanan belajar 

sambil bekerja.sementara, guru menggunakan berbagai sumber dan alat 

bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran 

lebih menarik, menyenangkan, dan efektif.(Asmani, 2012:60). 

 Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang 

lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai 

informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses 

pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai 

pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. 

Lebih dari itu, pembelajaran aktif memungkinkan siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi, seperti menganalisis dan mensintesis, 

serta melakukan penilaian terhadap berbagai peristiwa belajar dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari- hari. Guru dalam pembelajaran 

aktif berfungsi sebagi fasilitator. 

Menurut Claker(2005) dalam bukunya Warsono(2013:20) 

menyatakan bahwa fasilitator adalah: 
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1) Seseorang yang mengetahui kekuatan dan kemampuan setiap 

anggota kelompok dan membantunya untuk merasa nyaman dalam 

saling berbagi harapan, kepedulian, dan gagasan; 

2) Seseorang yang mendukung kelompok, memberikan partisipan rasa 

percaya diri dalam berbagai dan mencoba gagasan- gagasan baru. 

3) Seseorang yang menyadari adanya beragam nilai dan kepekaan 

terhadapa kebutuhan dan minat yang berbeda dari setiap anggota 

kelompok. Perbedaan ini mungkin terkait jenis kelamin, usia, ras, 

suku, status ekonomi, status sosial, dan lainnya. 

4) Seseorang yang mmpu dengan keteladanan melalui sikap, 

pembicaraan, pendekatan, dan tindakan. 

Dalam hubungan ini, menurut Tylee (2000) dalam bukunya 

Nata(2009:21) menyatakan tugas pokok seorang fasilitator atau peran 

guru pada saat tatap muka di kelas adalah: 

a) Menilai para siswa 

b) Merencanakan pembelajaran 

c) mengimplementasikan rancangan pembelajaran; dan  

d) melaksanakan evaluasi proses pembelajaran 

Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang 

mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan 

kreativitas siswa selama pembelajaran berlangsung, dengan 

menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya 

kerja kelompok, dan pemecahan masalah. Pembelajaran  kreatif 
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menunutut guru untuk merangsang kreativitas siswa, baik dalam 

mengembangkan kecakapan berfikir maupun dalam melakukan suatu 

tindakan. 

Pembelajaran efektif dapat dikatakan efektif jika mampu 

memberikan pengalaman baru kepada siswa membentuk kompetensi 

siswa, serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara 

optimal.Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan serta mendidik mereka 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.Seluruh 

siswa harus dilibatkan secara penuh agar bergairah dalam pembelajaran, 

sehingga suasana pembelajaran betul- betul kondusif dan terarah pada 

tujuan dan pembentukan kompetensi siswa.Pembelajaran efektif 

menuntut keterlibatan siswa secara aktif, karena mereka merupakan pusat 

kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi.Siswa harus 

didorong untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh guru sampai 

informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. 

Pembelajaran menyenangkan (joyfull instructional) merupakan 

proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat 

antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Dengan 

kata lain, pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan 

yang baik antara gurur dengan siswa dalam proses pembelajaran. Guru 

memosisikan diri sebagai mitra belajar siswa, bahkan dalam hal tertentu 

tidak menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya. Dalam hal ini 

perlu diciptakan suasana yang demokratis dan tidak ada beban, baik guru 
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maupun siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, guru harus 

mampu merancang pembelajaran dengan baik, memilih materi yang 

tepat, serta memilih dan mengembangkan strategi yang dapat melibatkan 

siswa secara optimal.(Rusman, 2013:327) 

Menurut Djamarah(2010:377) pembelajaran menyenangkan 

merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga 

memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkanm dan yang paling 

utama, tidak membosankan, kepada peserta didik. 

Strategi pembelajaran yang menyenangkan adalah situasi di 

mana siswa merasa nyaman, tenang, dan tak ada tekanan dalam 

pembelajaran. Pembelajaran menyenangkan akan selalu menggugah rasa 

ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Siswa akanfocus terhadap materi 

pelajaran. Sekolah akan menjadi tempat yang selalu dirindukan dan guru 

akan selalu menjadi sosok yang dinanti- nanti kehadirannya. Harono( 

2013: 161) 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan strategi pembelajaran 

yang menyenangkan adalah cara- cara atau pola- pola yang akan dipilih 

dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dengan desain sedemikian rupa sehingga memberikan 

suasana penuh keceriaan, menyenangkan dan tidak bosan, dan akan 

selalu menggugah rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu dan menjadikan 

siswa focus terhadap materi pelajaran.Seorang guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran sangat diperlukan perencanaan yang matang agar 

pembelajaran tersebut dapat berjalan dan berhasil sesuai dengan 

tujuannya, Peran guru juga sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu 

pembelajaran, selain metode dan media yang digunakan.Bahkan 

keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari strategi pembelajaran 

yang akurat dalam mendukung keberhasilan suatu pembelajaran. 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, atau dapat 

dikatakan guru yang profesional adalah guru yang menggunakan strategi 

pembelajaran dengan baik, kemahiran serta tercapainnya tujuan dari 

pembelajaran tersebut, dan apabila strategi pembelajaran yang digunakan 

oleh seorang guru tidak dapat mendukung keberhasilan tujuan yang akan 

dicapai, maka dapat dikatakan bahwa guru tersebut tidak profesional. 

Sementara prinsip profesionalitas guru dan dosen UU No. 14 

tahun 2005 pada pasal 7 ayat 1 merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme 

b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia 

c) Memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugas 
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d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 

f) Memperoleh penghasilan yang di tentukan sesuai dengan prestasi 

kerja 

g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat 

h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan; dan 

i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang 

mengatur hal- hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

(Darmadi, 2010: 61) 

Menurut Hartono(2013:162) ada beberapa indikasi dasar proses 

pembelajaran menyenangkan, naik dalam aspek lingkungan, guru, 

maupun siswa, antara lain sebagai berikut. 

a) Terciptanya lingkungan yang rileks, tidak tegang, aman, menarik, 

serta tidak membuat siswa ragu untuk mencoba 

b) Munculnya situasi belajar emosional yang positif ketika berlangsung 

proses pembelajaran. 

c) Timbulnya situasi belajar yang menantang bagi siswa untuk 

mengekplorasi materi pelajaran 

d) Jaminan ketersediaan materi dan metode yang relevan 

e) Tidak membuat siswa dianggap sepele oleh guru 

f) Siswa tidak takut untuk ditertawakan dan tidak takut dihukum 
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g) Siswa berani bertanya. 

h) Siswa berani mempertanyakan gagasan orang lain 

i) Siswa berani berbeda pendapat. 

 Pembelajaran yang menyenangkan akan berpengaruh terhadap 

motivasi dan semangat belajar yang tinggi pada peseta didik karena 

suasana pembelajaran yang mereka nikmati dengan penuh kenyamanan. 

Salah satu strategi pembelajaran yang saat ini dianggap sebagai 

alternative untuk mengurangui rasa jenuh dan monoton adalah PAKEM. 

PAKEM bisa singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan. PAKEM bisa di artikan sebagai pendekatan mengajar 

yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran 

yang disertai penataan lingkungan dengan baik sehingga proses 

pembelajaran ketrampilan dan pemahaman siswa.(Asmani, 2012:61). 

Jadi PAKEM adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan peserta 

didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap, dan pemahamannya dengan penekanan belajar 

sambil bekerja. 

2. Ciri- ciri PAKEM 

Ciri- cirri PAKEM digambarkan dalam buku pelatihan awal 

program MBS. Pelatihan ini merupakan program kerja sama pemerintah 

Indonesia dengan UNESCO dan UNICEP (2003: 3-4) berikut ciri- ciri 

PAKEM : 
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a. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar 

melalui berbuat. 

b. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara dalam 

membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menjadi 

menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. 

c. Guru mengatur kelas dengan cara memajang buku- buku dan bahan 

ajar yang lebih menarik dan menyediakan” pojok baca” 

d. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk belajar kelompok. 

e. Guru mendorong siswa untuk menemukan cara sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan 

sekolahnya.(Asmani,2012:83) 

Penjelasan di atas memberikan penekanan bahwa PAKEM 

adalah manfestasi dari pembelajaran aktif.Oleh karena itu, sudah 

seharusnya guru menerapkan pembelajaran aktif sebagai pondasi awal 

dalam melaksanakan PAKEM.Jangan sampai metode pembelajaran 

konvensioanl dipertahankan, tanpa memperhatikan pengembangan 

potensi siswa sebagai bekal dalam menghadapi masa depan. PAKEM 

harus mampu memberikan perhatian pada aspek penyajian pembelajaran. 

Penyajian dalam pembelajaran ini dapat dilakukan dengan pemecahan 
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masalah, curah pendapat, belajar dengan melakukan, menggunakan 

banyak metode yang disesuaikan dengan konteks, atau kerja 

kelompok..para siswa menyelesaikan permasalahan, menjawab 

pertanyaan- pertanyaan menurut mereka sendiri, mendiskusikan, 

menerangkan, melakukan debat, curah pendapat, selama pelajaran di 

kelas, dan pembelajaran kerja sama. Dalam hal ini guru mengkondisikan 

agar siswa bekerja dalam tim untuk mengatasi suatu permasalahan. Kerja 

proyek dapat dijadikan sebagai media untuk melatih siswa untuk saling 

tergantung yang positif dan tanggung jawab individu yang mendalam. 

Keberhasilan kegiatan pembelajaran yang sesuai tujuan, 

sebelumnya siswa dilatih cara berkonsentrasi, ketelitian, kesabaran, 

ketekunan, keuletan, peningkatan daya ingat, serta belajar dengan metode 

bayangan. Di samping itu, siswa juga harus dapat melakukan” SSN” ( 

senyum, santai, dan nikmat). Artinya siswa harus selalu tersenyum 

(dalam hati) saat melakukan semua proses kegiatan pembelajaran. Santai 

berarti saat mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa tidak tegang.Stress, 

sehingga mereka dapat menikmati kegiatan pembelajaran. Dengan proses 

tersebut, siswa akan dapat menguasai materi, sesuai yang 

diharapkan.(Asmuni, 2012:86). 

3. Proses Pelaksanaan PAKEM 

Dalam pelaksanaan PAKEM, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Berikut beberapa hal tersebut : 
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a. Memahami sifat yang dimiliki anak 

Pada dasarnya, anak memiliki sifat ingin tahu dan 

berimajinasi. Anak desa, anak kota, anak orang kaya, atau miskin, 

semua terlahir dengan kedua sifat tersebut. Sifat tersebut merupakan 

model dasar bagi berkembangnya sikap/berpikir kritis dan 

kreatif.Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu lahan yang 

harus kita olah, sehingga kedua sifat tersebut dapat berkembang 

dengan subur.Suasana pembelajaran di mana guru memuji anak 

karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan yang 

menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan 

percobaan, merupakan pembelajaran yang diharapkan mampu 

mengembangkan kedua sifat di atas. 

b. Mengenal anak secara perorangan 

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi 

dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM, perbedaan 

individual tersebut perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam 

kegiatan pembelajaran. Semua anak dalam kelas tidak selalu 

mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan 

kecepatan belajarnya. Anak- anak yang memiliki kemampuan lebih 

dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah.Dengan 

mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya, sehingga 

belajar anak tersebut menjadi optimal. 
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c. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. 

Sebagai makhluk sosial, secara alami anak akan bermain 

secara berpasangan atau berkelompok. Perilaku ini dapat 

dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan 

tugas atau membahas sesuatu, anak dapat melakukannya secara 

berpasangan atau dalam kelompok. 

d. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan 

kemampuan memecahkan masalah. 

Pada dasarnya, hidup ini adalah untuk memecahkan 

masalah.Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan berfikir kritis dan 

kreatif.Kritis untuk melahirkan alternative pemecahan 

masalah.Kedua jenis berfikir tersebut, berasal dari rasa ingin tahu 

dan imajinasi, yang keduannya ada pada diri anak sejak lahir.Maka 

dari itu, tugas guru adalah mengembangkannya. 

e. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang 

menarik 

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat 

disarankan dalam PAKEM.Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajang 

untuk memenuhi ruang kelas.Hasil pekerjaan yang dipasang, baik 

hasil perorangan maupun kelompok, tersebut diharapkan dapat 

memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan 

inspirasi bagi siswa yang lainnya. 
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f. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

Lingkungan(fisik, sosial, budaya) merupakan sumber yang 

sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan 

sebagai media belajar, tetapi juga sebagai sumber belajar sering 

membuat anak merasa senang dalam belajar. 

g. Mengembangkan umpan balik yang baik untuk meningkatkan 

kegiatan belajar. 

Mutu hasil belajar akan meningkatkan bila terjadi interaksi 

dalam belajar, pemberian umpan balik dari guru kepada siswa 

merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa 

tersebut. Umpan balik itu hendaknya lebih mengungkap kekuatan 

dari pada kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik 

pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih 

percaya diri dalam menghadapi tugas- tugas belajar selanjutnya. 

h. Membedakan aktif fisik dan aktif mental 

Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan 

para siswa tampak sibuk bekerja dan bergerak.Apalagi jika bangku 

dan meja diatur berkelompokan serta siswa duduk saling 

berhadapan. 
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4. Kelemahan PAKEM 

        Menurut Asmani(2012:200) PAKEM mempunyai kelemahan, yaitu: 

a. Menuntut seorang guru untuk aktif dan kreatif dalam 

mengembangkan ilmu dan wawasannya, sehingga mampu 

memberikan inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar dan 

mengembangkan kreativitasnya. Apabila guru pasif, maka tujuan 

PAKEM  tidak akan tercapai. 

b.  Program ini mengharuskan seorang guru untuk berperan aktif, 

proaktif, dan kreatif dalam mencari dan merancang media/ bahan 

ajar alternatif yang mudah, murah, dan sederhana, namun tetap 

relevan dengan tema pelajaran yang sedang dipelajari. 

 

C. Humor dalam Pembelajaran 

1. Pengertian Humor 

Humor menurut James Dananjaya(1999) dalam bukunya 

Darmansyah(2011:68) adalah sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan 

atau menyebabkan pendengarannya merasa tergelitik perasaan lucunya, 

sehingga terdorong untuk tertawa. Terjadinya hal ini menurut Dananjaya, 

karena sesuatu yang bersifat menggelitik perasaan disebabkan 

kejutannya, keanehannya ,ketidakmasuk akalannya, kebodohannnya,sifat 

pengocehannya, kejanggalannya, kekontradiksiannya, kenakalannya, dan 

lain- lain. 
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Menurut Hartono (2013:39) humor adalah obat yang 

menyegarkan suasana saat semuanya tegang. Ketika guru 

mendemonstrasikan sesuatu dalam bentuk humor, maka komunikasi dan 

keakraban seakan terbangun dalam ruangan itu. Suasana yang 

sebelumnya tegang, menakutkan, dan bahkan mencemaskan, dengan 

selingan humor semuanya akan kembali cair, bersahabat, dan siswa akan 

kembali bergairah. Ketika guru melakukan humor, maka secaratak 

langsung guru telah membuka suasana keterbukaan antarwarga belajar, 

siswa dengan siswa, siswa dengan guru. 

Guru yang mengajar dengan penuh ceria dan canda menciptakan 

suasana belajar menyenangkan, tidak kaku, siswa tidak sungkan lagi 

menyampaikan gagasan- gagasan dan pendapatnya.Guru juga dapat 

merespons dengan penuh empati dan motovasi serta menghargai semua 

gagsan dan jawaban siswa dalam bingkai toleransi.Efek humor dalam 

sebuat pembelajaran teryata tidak hanya terhenti pada penciptaan kelas 

yang menyenangkan, penuh keakraban, keterbukaan, dan toleransi serta 

mampu membangkitkan kembali motivasi siswa. Semangat humor yang 

mencirptakan kegairahan kembali siswa akan berdampak jelas pada 

prestasi. Dalam bukunya Sudarman(2012:5) menceritakan guru yang 

bernama Simon, beliau guru sekaligus wartawan, beliau adalah guru yang 

menerapkan humor dalam proses pembelajarannya. Dengan demikian 

guru juga harus mempunyai pengetahuan tentang humor. Pengetahuan 

yang sisampaikan dengan monoton dan menegangkan tanpa dihiasi 
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dengan rasa humor hanya akan membuat beban bagi siswa. Siswa akan 

sulit untuk menangkap dan menyerap pengetahuan. Guru itu bisa 

diterima siswa dan pengetahuan itu bisa diserap apabila dalam proses 

belaja- mengajar mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan 

bagi siswa. Salah satu prinsip agar tercipta pembelajaran yang 

menyenangkan adalah dengan humor. 

Dalam prakteknya antara humor dan lelucon memiliki sedikit 

perbedaan terutama apabila dilihat dari objek sasarannya. Lelucon adalah 

sesuatu yang dapat menggelitik seseorang tertawa dengan menjadikan 

orang lain sebagai sasarannya. Sedaangkan humor adalah sesuatu yang 

dapat menggelitik orang lain untuk tertawa dengan menjadikan dirinya 

sendiri atau kelompok si pembawa cerita yang disebut pelawak atau 

mungkin badut. Sedangkan seseorang yang selalu mengeluarkan atau 

menyelingi pembicaraannya dengan sisipan humor disebut humoris. 

Dalam pembelajaran sisipan humor akan menciptakan kesenangan 

belajar, meningkatkan keingintahuan siswa dan mendorong mereka lebih 

kreatif. Jika kelas merupakan lingkungan yang hidup, kreatif dan penuh 

tawa, maka murid dari segala usia memiliki saluran keluar alamiah, di 

mana keingintahuan mereka berkembang. 

Penggunaan humor dalam pembelajaran sudah banyak di 

buktikan melalui bebagai penelitian para ahli.Humor memiliki pengaruh 

yang sangat baik terhadap efektifitas pembelajaran.Selingan humor 

sangat emmbantu peserta didik meningkatkan kegairahan belajar, 
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terutama saat mereka sedang mengalami penurunan konsentrasi, jenuh, 

bosan, kehilangan motivasi dalam belajar.Bahkan humor dapat 

meningkatkan daya ingat dan kemmapuan memahami pelajaran yang 

lebih abstrak sekalipun. 

2. Langkah- langkah untuk Membangun Rasa Humor 

Ada beberapa langkah untuk membangun rasa humor menurut 

Hartono(2013:42) antara lain: 

a. Sempatkan untuk menonton film humor 

b. Carilah buku yang membuat lelucon untk kemudian dibacakan 

bersama siswa. 

c. Carilah sisi- sisi pengalaman hidup yang termasuk lucu untuk 

diceritakan pada siswa. 

Menurut Sarwoko(2011:47) formula kreatif tawa antara lain 

adalah: 

a. Banyak membaca 

 Banyak membaca paling tidak akan membuat wawasan kita 

betambah. Dan cara berfikir kita lebih actual. 

b. Banyak menonton program komedi 

Dengan menonton program komedi, jadi kita bisa 

mempunyai ferensi perihal gaya humor, dan kita juga bisa 

mendapatkan pelajaran dari konsep- konsep komedi yang gagal 

mengundang tawa. 

c. Yang Mengamati lingkungan sekitar 
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Kelucuan yang timbul dari kejadian sehari- hari yang 

dialami oleh orang akan lebih menyentuh. Contohnya sinetron lawas 

yaitu Bajaj Bajuri, sinetron tersebut sukses karena mereka 

menampilkan kelucuan yang dekat dengan kita.Kita seperti melihat 

potret diri sendiri. 

3. Humor di Ruang Kelas 

Penggunaan humor  di ruang kelas masih belum banyak 

dilakukan oleh pendidik. Mereka mungkin tidak tahu bahwa humor dapat 

memberikan efek luar biasa terhadap peningkatan kualitas 

interaksinya.Humor dapat menghindarkan seseorang dari rasa bosan 

berlebihan.Bosan adalah penyakit yang amat berbahaya, termasuk dalam 

pembelajaran. Jika penyakit bosan menyerang seseorang, maka ia 

menderita luar biasa. Orang yang diserang penyakit bosan, sebagian 

besar organ tubuhnya menjadi tidak produktif. Bahkan, otak pun tidak 

akan mau diajak kompromi untuk berfikir dan memproses informasi. 

Ketika tangan tidak lagi mau diajak menulis, buku catatan akan 

menjadi kosong. Ketika mata tidak lagi melek, semua coratan huru di 

papan tulis menjadi kabur. Ketika pikiran tidak mampu difokuskan, maka 

ia akan melayang kemana- mana tanpa batas. Ketika itulah belajar 

menjadi tidak bermakna.Ketika itulah pembelajaran menjadi sia- 

sia.Namun demikian, sebaiknya penyakit bosan dapat disembuhkan oleh 

dirinya sendiri dan guru yang mengajarnya.Upaya untuk menghindarkan 

diri dari kebosanan tentu banyak caranya.Misalnya mengalihkan kegiatan 
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sejenak dalam bentuk yang sederhana.Berdiri sebentar, mengubah 

pandangan, mengalihkan pembicaraan, mengacungkan tangan untuk 

bertnya, meningkatkn motivasi belajar, dan lain sebagainya. 

4. Manfaat Humor dalam pembelajaran 

Menurut Darmansyah(2011:90) manfaat homor dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a.  Membangun hubungan dan meningkatkan komunikasi 

Efektifitas belajar sering dipengaruhi oleh interaksi dan 

komunikasi antara guru dan siswa.Interaksi dan komunikasi yang 

baik dan lancer antara guru dan siswa dapat meningkatkan efektifitas 

belajar. Materi yang membosankan dan sulit dipahami, jika 

dikomunikasikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami akan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk mempelajarinya. Interaksi 

yang baik antar guru dan siswa akan memperdekatkan jarak secara 

psikologis antar keduanya dan hal itu akan memperlancar proses 

transformasi pelajaran dari guru kepada siswa. Humor dapat 

menghilangkan jarak antara guru dan siswa, guru dapat memasuki 

dunia siswa melalui ungkapan humor, bahkan, untuk 

mengungkapkan kemarahan sekalipun, bahasa humor jauh lebih 

memungkinkan, sehingga peserta didik merasa nyaman dengan 

kemarahan itu. 

 

 

Strategi Pembelajaran Al- Qur’an..., Rizki Amalia, Fakultas Agama Islam UMP, 2015



36 
 

b. Sebagai alat pengurang stress 

Stres sering muncul dalam diri siswa akibat berbagai faktor 

yang sulit dihindari. Penyebab munculnya stres menurut Sheinowitz( 

1996) adalah tugas pelajaran yang terlalu banyak dapat 

menimbulkan siswa stress. Lingkungan belajar yang kurang kondusif 

juga akan menyebabkan peserta didik tidak merasa nyaman dan 

akhirnya mengalami stress. Tekanan- tekanan dari keluarga, guru, 

dan lingkungan bisa memicu munculnya stress.Gaya mengajar guru 

pun bisa mendatangkan stres pada peserta didik, jika penampilan 

guru tidak sesuai dengan harapan siswa. Karena itu mengurangi 

stress dalam pembelajaran sanagat diperlukan agar siswa dapat 

mengikuti pelajaran dengan efektif. 

c. Membuat pelajaran menjadi menarik  

Humor dapat membuat pembelajaran menjadi menarik, 

karena adanya interaksi yang menyenangkan antara guru dan siswa. 

Pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda- beda. Ada mata 

pelajaran yang sangat menarik bagi seorang siswa, ada pula pada 

mata pelajaran yang siswa enggan masuk kelas, karena pelajaran 

yang tidak menarik, mata pelajaran yang tidak menarik akan 

menurunkan moivasi belajar siswa. Namun dengan menggunakan 

humor, ternyata pelajaran dapat dibuat lebuh menarik.Mata pelajaran 

yang dianggap lebih abstrak seperti matematika dan statisik yang 

membosankan ternyata dengan memasukan humor dapat dibuat lebih 
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menarik.Sentuhan humor pada mata pelajaran yang sulit dan tidak 

menarik dapat diubah menjadi sesi pelajaran yang dinantkan siswa. 

d. Memperkuat daya ingat 

Selain dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih 

menarik, humor tentu juga dapat meningkakan kemampuan 

mengingat jangka panjang.penyimpanan informasi humor dengan 

sentuhan humor merupakan upaya melibatkan emosi secara 

mendalam. Oleh karena itu, informasi yang masuk kedalam otak 

memori secara menyenangkan melalui sentuhan  gumor akan 

bertahan cukup lama dan tentu saja akan mudah dipanggil kembali 

ketika diperlukan. 

Humor juga merupakan salah satu cara untuk 

membangkitkan perhatian dan memperkuat kemampuan untuk 

mengingat kembali informasi dalam pembelajaran.  

D. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang 

akan diteliti, contohnya 

1. Skripsi Siri Zakiyah Mahasiswi Fakultas Agama Islam yang berjudul” 

Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas 1 Mata Pelajararan Aqidah 

Akhlak Pokok Bahasan Iman Kepada Nabi dan Rasul melalui 

Pembelajaran PAKEM dengan Nyanyian di MIN Karangsari tahun 

pelajaran 2007-2008, skripsi tersebut sama dengan peneliti yaitu sama- 
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sama membahas tentang PAKEM, jenis penelitiannya adalah PTK dan 

metode pengumpulan datanya sama dengan penulis, yaitu metode 

wawancara.. Skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 

peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Aqidah Akhlak 

melalui pembelajara PAKEM dengan nyanyian, hasil angket sebelum 

tindakan sebesar 45% dan hasil angket setelah tindakan sebesar 91%, jadi 

siswa termotifasi. 

2. Skripsi Yuningtyas Rian Triastika Mahasiswi Fakultas Kegurauan dan 

Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi yang berjudul” 

Pengaruh Model Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan( PAKEM) terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas VI 

Semester  I Pokok Bahasan Perkembangbiakan Makhluk Hidup pada SD 

Non Rintisan MBS Tahun Ajaran 2005/ 2006 di Kecamatan Banyumas. 

Skripsi tersebut  sama dengan peneliti, yaitu sama- sama membahas 

PAKEM. Skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa model 

pembelajaran PAKEM berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA bidang 

biologi khususnya pokok bahasan perkembangbiakan makluk hidup, 

dengan hasil analisis menunjukan bahwa nilai t test untuk SD  perstasi 

tinggi sebesar 5, 011, dan sedang sebesar – 5, 489 dan nilai  t test prestasi 

terendah – 10, 045. Nilai t hitung untuk masing- masing SD berada 

diliaing kriteria SD berada diluar daerah t table. Hal tersebut berarti 

model pembelajaran PAKEM mempengaruhi prestasi belajar. 
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3. Skripsi Elly Sri Mulyani Mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika yang berjudul” 

Peningkatan prestasi belajar matematika dengan pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) pada siswa kelas IV SD 

Negeri Ledug Banyumas. Skripsi tersebut sama- sama membahas 

PAKEM, Skripsi tersebut menggunakan Penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dialukukan melalui 3 silkus sedangkan peneliti menggunakan 

deskrii kualitaif. Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 2 x 40 menit untuk setiap pertemuan. hasil skripsi tersebut 

adalah PAKEM dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

SD kelas V pada pokok bahasan kelipatan dan faktor. 
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