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1 

BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 
 

 

Pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain dalam proses pendidikan. Pembelajaran seharusnya 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana 

menyenangkan atau memberikan pelayanan yang baik pada 

peserta didik saat belajar. Untuk itu, harus dipahami bagaimana 

peserta didik memperoleh pengetahuan dari kegiatan belajarnya. 

Jika pendidik dapat memahami proses transfer pengetahuan, 

maka pendidik akan dapat menentukan model, pendekatan, 

metode, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran yang tepat bagi 

peserta didiknya. 

Sayangnya masih banyak guru atau pendidik yang tidak 

paham dengan perbedaan antara pendekatan, strategi,  metode, 

model, teknik  dan taktik dalam kegiatan pembelajaran.  

A. MODEL PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran menurut Harjanto (2008: 51) 

didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran.  

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh pendidik di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat 

strategi pencapaian kompetensi peserta didik dengan 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Dari uraian di atas dapat disarikan bahwa model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Model pembelajaran cenderung preskriptif, yang relatif 

sulit dibedakan dengan strategi pembelajaran. Model 
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2 

APLIKASI  METODE 

PEMBELAJARAN 
 

 

A. PERANAN METODE DALAM PEMBELAJARAN 

Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan 

strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode 

dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang 

sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi 

pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan 

metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran 

hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan 

metode pembelajaran.  

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode 

menempati peran yang tidak kalah pentingnya dari komponen 

lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satu pun 

kegiatan belajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. 

Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai 

alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman (1998: 90) adalah motif-

motif yang aktif dan berfungsinya, karena adanya perangsang 

dari luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang 

dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. 

Metode mempunyai peranan yang penting di dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan akan 

dapat dimiliki oleh anak didik, akan ditentukan oleh 

penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan. Itu 

berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan 

penggunaan metode yang tepat. Adapun peranan penggunaan 
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3 
MACAM-MACAM METODE 

PEMBELAJARAN 
 

 

Proses belajar-mengajar (pembelajaran) adalah upaya secara 

sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses 

pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemampuan mengelola 

pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru agar terwujud 

kompetensi profesionalnya. Konsekuensinya, guru harus memiliki 

pemahaman yang utuh dan tepat terhadap konsepsi belajar dan 

mengajar. 

Belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses 

perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh seringnya interaksi 

antara stimulus dan respons. Menurut teori behavioristik, inti 

belajar adalah kemampuan seseorang melakukan respon terhadap 

stimulus yang datang kepada dirinya. 

Belajar menurut pandangan teori kognitif diartikan proses 

untuk membangun persepsi seseorang dari sebuah obyek yang 

dilihat. Oleh sebab itu belajar menurut teori ini adalah lebih 

mementingkan proses dari pada hasil. 

Belajar menurut pandangan teori konstruktivisme adalah 

upaya untuk membangun pemahaman atau persepsi atas dasar 

pengalaman yang dialami siswa, oleh sebab itu belajar menurut 

pandangan teori ini adalah proses untuk memberikan pengalaman 

nyata bagi siswa. 

Ada tiga potensi yang harus dirubah melalui belajar, yaitu 

potensi intelektual (kognitif), potensi moral kepribadian (affektif) 

dan ketrampilan mekanik/otot (psikomotorik). 

Sedangkan mengajar adalah kemampuan mengkondisikan 

situasi yang dapat dijadikan proses belajar bagi siswa. Oleh sebab 
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4 
METODE PEMBELAJARAN DAN 

MATA PELAJARAN 
 

 

Dalam konteks pembelajaran, maka metode pembelajaran 

perlu dilakukan dengan berbagai cara seperti, pembelajaran 

portofolio, unjuk kerja, problem solving dan cara-cara mengajar 

yang lebih memberikan peluang siswa lebih aktif dalam 

melakukan pembelajaran. 

B. Suryosubroto di dalam buku Proses Belajar Mengajar di 

Sekolah menjelaskan tentang berbagai macam metode untuk 

masing-masing mata pelajaran, antara lain: 

A. MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

(PKN) 

Metode dan pendekatan yang digunakan yaitu : 

1. Ceramah murni. 

2. Ceramah bervariasi. 

3. Ekspoitorik (bagan, alat peraga). 

4. VCT (Value Clarification Technique = menguraikan nilai, 

jenis). 

5. Inquiri. 

6. Pemecahan masalah. 

7. Tanya jawab nilai moral. 

8. Daftar skala sikap.  

9. Simulasi. 

10. Permainan peran. 

11. Modeling (mengembangkan mode).  

12. Demonstrasi. 

13. Partisipatorik.  

14. Karyawisata.  

15. Observasi. 

 



59 

5 

METODE PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
 

Di dalam Al-4XU·DQ� DGD� EHEHUDSD� LV\DUDW� WHQWDQJ� PHWRGH�

pendidikan Islam, dan secara global dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu: 

 

A. METODE PEMAHAMAN 

Metode ini menuntut pemahaman anak didik terhadap 

apa yang telah disampaikan. Berikut ini jenis metode tersebut. 

1. Penggunaan Akal (Rasio) 

Dalam metode ini manusia dianjurkan agar 

memfungsikan akal secara optimal untuk mencari 

kebenaran sehingga ia dapat mengoptimalisasi logika untuk 

melihat kebenaran dan kesalahan serta untuk membedakan 

antara yang haq dan yang batil yang semata-mata didasarkan 

pada kajian empirik dan bukan taklid buta.  

Al-4XU·DQ� EDQ\DN� PHQJJXQDNDQ� UHWRULND� yang 

variatif untuk menganjurkan akal agar memikirkan ¶LOODW di 

balik yang diwahyukan. Dialektika tersebut sangat baik bila 

digunakan dalam pendidikan, karena anak didik akan 

merasa puas jika setiap ilmu yang dipelajari, tingkah laku 

yang dilakukan, perintah yang dilaksanakan serta larangan 

yang dijauhi diketahui ¶LOODW-nya, bukan semata-mata 

lantaran Tuhan telah mengatakan begini dan begitu atau 

karena ilmu menganjurkan begini dan begitu, tetapi 

didasarkan pada argumen yang jelas mengapa hal tersebut 

dilakukan.    

Al-4XU·DQ� PHQ\HUX� PDQXVLD� XQWXN� PHODNXNDQ�

percobaan (exsperiment) guna menegaskan kebenaran yang 

telah disampaikan. Hal inis ebagaimana dijumpai dialog 

Nabi Ibrahim as. dalam Al-4XU·DQ�� 
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6 

METODE PEMBELAJARAN AL-

485·$1�'$1�+$',76 
 

 

A. RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN AL-485·$1� '$1 

HADITS  

1. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-4XU·DQ� \DQJ�

benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

2. Hafalan surat-surat pendek dalam Al-4XU·DQ� GDQ�

pemahaman sederhana tentang arti dan makna 

kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan 

dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan 

pembiasaan mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan 

keutamaan membaca Al-4XU·DQ�� 0DWHUL� NDMLDQ� NHEHUVLKDQ��

niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturrahmi, 

taqwa, keutamaan memberi, menyayangi anak yatim, shalat 

EHUMDPD·DK��FLUL-ciri orang munafik, dan amal shalih.  

 

B. METODE Pembelajaran Al-4XU·DQ�GDQ�+DGLWV 

Tujuan pembelajaran Al-4XU·DQ�GDQ�+DGLWV�GL�0DGUDVDK�

Ibtidaiyah adalah memberikan kemampuan dasar kepada 

peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan 

menggemari Al-4XU·DQ� GDQ� +DGLWV� VHUWD� PHQDQDPNDQ�

pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat 

Al-4XU·DQ� GDQ� +DGLWV� XQWXN� PHQGRURQJ�� PHPELQD�� GDQ�

membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar 

berpedoman kepada dan sesuai dengan isi kandungan ayat-

ayat Al-4XU·DQ�GDQ�+DGLWV��'HSDJ�5,������: 4). 

Metode pengajaran Al-4XU·DQ� GDQ� +DGLWV� VDQJDW�

bervariatif. Dalam penyampaian materi, pendidik tidak harus 

terpaku dengan satu metode saja, tetapi pendidik juga dapat 
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7 
METODE  PELAJARAN FIQIH 

 

     

A. METODE MAHFUDZAT (MENGHAFAL) 

Metode mahfudzat atau menghapal juga sangat cocok 

dalam penyampaian materi shalat sunnah rawatib. Karena 

metode ini dengan cara menyuruh siswa peserta didik untuk 

menghapal doa-doa dalam shalat beserta artinya, meskipun 

materi doa dalam shalat sudah disampaikan dalam materi 

shalat fardhu, tapi doa-doa dalam shalat tersebut masih terus 

diulang agar lebih membekas pada siswa. Pada materi shalat 

sunnah rawatib dengan metode mahfudzat juga mempunyai 

tujuan sebagai berikut. 

1. Melatih daya fantasi peserta didik, serta melatih daya 

ingatan. 

2. Memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. 

3. Mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahasa 

Arab karena sudah terbiasa menghapal kalimat-kalimat 

beserta artinya. 

Adapun metode mengajarkan mahfudzat meliputi hal 

berikut. 

1. Mengadakan apersepsi dan pretest 

2. Materi doa-doa dalam shalat harus disesuaikan dengan taraf 

kemampuan dan perkembangan peserta didik. 

3. Pada kelas dasar, materi menghapal doa-doa dalam shalat 

dipilih kalimatnya yang tidak terlalu panjang. 

4. Menuliskan doa-doa shalat sunnah rawatib yang sudah 

dihapal di papan tulis serta membacanya.  

5. Sering-sering melakukan ulangan hapalan. 

Teknik menghapalkan doa-doa shalat sunnah rawatib 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Guru membacakan doa-doa shalat sunnah rawatib, setelah 

lebih dahulu dituliskan di papan tulis, kemudian diikuti 



84 

8 
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 

 

 

A. MADRASAH/SEKOLAH 

Institusi sekolah saat ini merupakan wahana yang 

dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya proses 

pemupukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap guna 

meweujudkan segenap potensi yang ada dalam diri seorang 

(siswa). Sekolah tidak serta-merta muncul di ruang hampa, 

tetapi menjelma melalui pergulatan panjang dengan proses 

sosio-historisnya. 

Kata sekolah atau school sejatinya berasal dari bahasa 

ODWLQ�´VFRODµ�DWDX�´VFRODHµ��6HFDUD�KDUILDK�NDWD�VFROD�DWDX�VFRODH�

EHUPDNQD� ´ZDNWX� OXDQJµ�� .RQRQ�� GDKXlu kala yunani kuno, 

penduduk di sana menggunakan waktu luangnya untuk 

mengunjungi tempat para cerdik pandai yang memiliki hikmah 

(wisdom) yang dalam, guna menanyakan berbagai hal ikhwal 

kehidupan. Mulai dari permasalahan sosial, agama 

(kepercayaan), ilmu bahasa dan berpidato (orator), serta tehnik 

perang dan segala macam pengetahuan yang berguna bagi 

NHKLGXSDQ��0HUHND�PHQ\HEXW�NHJLWDQ�LQL�GHQJDQ�´VFROD��VFRODH��

skhole, dan schola. Keempat kata ini maknanya sama yaitu 

leisure devoted to learning (waktu luang yang digunakan 

secara khusus untuk belajar). Entah kenapa pada kurun waktu 

selanjutnya dalam pelafalan bahasa Inggris kata scola bisa 

menjadi school, sementara dalam bahasa kita (Indonesia) 

menjadi sekolah.  

Pada awalnya, kegiatan sekolah ini hanya dilakukan oleh 

para lelaki dewasa saja. Lama kelamaan karena dirasa 

manfaatnya, anak-anak lelaki yang belum cukup umur pun 

juga diikutsertakan. Seiring perkembangan waktu serta 

didasari pertimbangan bahwa kaum perempuan juga memiliki 
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GLOSARIUM 1 

 

1. Pendidikan : Paedagogy (Yunani), Educate (bahasa Romawi), 

Education (bahasa Inggris), Tarbiyah (bahasa Arab) 

2. Pendidikan, menurut John Amos Comenius (Tokoh Aliran 

Realisme Pendidikan) : adalah serangkaian proses untuk 

membentuk manusia yang memiliki pengetahuan kesusilaan 

dan kesalehan sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan 

di akherat (memanusiakan manusia seutuhnya) 

3. Dalam QS. An-1DKO� D\DW� ��� GLMHODVNDQ� ´'DQ� $OODK�

mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, 

SHQJOLKDWDQ�GDQ�KDWL�DJDU�NDPX�EHUV\XNXUµ 

4. Wujud pendidikan meliputi :  

a. Pendidikan formal (sekolah/madrasah),  

b. Pendidikan nonformal (kursus), dan  

c. Pendidikan informal (keluarga) 

5. Pendidikan informal, disebutkan dalam al-4XUDQ� �� ´:DKDL�

orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 

Didalamnya terdapat malaikat-malaikat (sebagai penjaga) yang 

kasar lagi keras yang tidak mendurhakai Allah atas 

perintahnya kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan kepada mereka (QS. At-Tahrim : 6) 

6. Metode pendidikan informal, bisa juga diterapkan pada 

pendidikan formal dan nonformal adalah :  

a. 0HWRGH� .HWHODGDQDQ� �46�� $OL� ,PUDQ� �� ��� ´.HWXUXQDQ� LWX�

sebagaimana (merupakan) keturunan yang lain. Dan Allah 

PDKD�PHQGHQJDU�ODJL�PDKD�PHQJHWDKXLµ��� 

b. 0HWRGH� 3HPELDVDDQ� �7HRUL� ,YDQ� 3DYORY� ´FODVVLFDO�

FRQGLWLRQLQJ�SHPELDVDDQ�NODVLNµ���GDQ� 

c. 0HWRGH�+DGLDK�GDQ�+XNXPDQ�´5HZDUG�DQG�3XQLVKPHQWµ� 

7. Beberapa contoh metode bisa dipakai dalam pembelajaran PAI 

dengan mempertimbangkan materi, kondisi siswa, serta 

kontekstualitas lingkungannya :  

a. Role Playing (Bermain Peran),  
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GLOSARIUM 2 

 

¾ Belajar adalah sebuah proses dimana siswa terlibat dalam 

aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan 

atau perilaku yang tidak dimiliki sebelumnya (Robert Gagne, 

1970). 

¾ Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang 

dibutuhkan oleh peserta didik dalam untuk mengikuti program 

pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan 

terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak berstruktur untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan 

lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta 

didik. 

¾ Bimbingan dan konseling yaitu merupakan bantuan yang 

diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan 

pribadi, mengenali lingkungan, dan merencanakan masa 

depan.  

¾ CTL (Contextual teaching and learning) adalah konsep 

pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, dan mendorong 

siswa mengaitkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehiudpan sehari-hari dilingkungan 

keluarga dan masyarakat.  

¾ Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 

penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban 

penyelenggaraan pendidikan (penilaian, ulangan, ujian, 

akreditasi) 

¾ E-learning adalah pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi 

computer dan atau internet. Teknologi belajar seperti itu 

disebut pembelajaran berbasis web (Web_Based Instruction) 

(Udin Saefudin Saud, 2008) 

¾ Gaya belajar adalah kebiasaan/ kemampuan yang dilakukan 

seseorang dalam cara belajar keseharian. Ada tiga gaya belajar 
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