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BAB II  

 

LANDASAN TEORI  

 

A. Metode Pembelajaran  

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

 Metode berasal dari bahasa yunani metodhos yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Jadi, metode adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan hal tersebut, Murtadlo 

menjelaskan bahwa metode pembelajaran merupakan prosedur, tujuan, 

langkah-langkah, cara yang digunakan pendidik untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
1
 Sedangkan menurut Daryanto metode 

pembelajaran adalah cara pembentukan atau pemantapan pengertian peserta 

(penerima informasi) terhadap suatu penyajian informasi/bahan ajar.
2
  

 Metode pembelajaran merupakan suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang digunakan oleh guru atau instruktur. Metode pembelajaran 

yang banyak dipraktekkan oleh guru dan pengajar begitu banyak ragamnya. 

Setiap jenis metode pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan 

masing-masing. Terkadang guru dan pengajar tidak menggunakan satu 

macam metode saja. Mereka juga bisa mengkombinasikan penggunaan 
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beberapa metode yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses 

belajar mengajar.
3
 

 Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ialah suatu jalan atau 

cara yang di tempuh oleh seorang guru dalam proses pembelajaran agar 

tercapainya suatu tujuan. 

 

2. Prinsip-Prinsip yang Diperhatikan dalam Penggunaaan Metode 

Mengajar 

 Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

metode mengajar, yang berkaitan dengan faktor perkembangan kemampuan 

peserta didik, di antaranya sebagai berikut:
4
 

a. Metode mengajar harus memungkinkan dapat membangkitkan rasa ingin 

tahu peserta didik lebih jauh terhadap materi pelajaran (curriosity). 

b. Metode mengajar harus memungkinkan dapat memberikan peluang untuk 

berekspresi yang kreatif dalam aspek seni. 

c. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik belajar melalui 

pemecahan masalah. 

d. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk selalu ingin 

menguji kebenaran sesuatu (sikap skeptis). 

e. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk melakukan 

penemuan (berinkuiri) terhadap sesuatu topik permasalahan. 
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f. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik mampu menyimak. 

g. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk belajar secara 

mandiri (independent study). 

h. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk belajar secara 

bekerja sama (cooperative learning). 

i. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk lebih 

termotivasi dalam belajarnya. 

Dapat disimpulkan bahwa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaan metode mengajar, yang berkaitan dengan faktor perkembangan 

kemampuan peserta didik ialah metode mengajar harus lah memungkinkan 

siswa melihat, memperhatikan penjelasan guru supaya terciptanya suasana 

yang efektif dan efisien. 

 

3. Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Memilih Metode 

Mengajar 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode 

mengajar adalah sebagai berikut:
5
 

a. Tujuan yang hendak dicapai 

 Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengerti dengan 

jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. Demikian pendidik atau 

setiap guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar haruslah 
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mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan. Disamping menjadi 

sasaran dan menjadi pengarah, tujuan pendidikan dan pengarahan juga 

berfungsi sebagai kriteria bagi pemilihan dan penentuan alat-alat 

(termasuk metode) yang akan digunakannya dalam mengajar. 

b. Peserta didik 

 Para peserta didik yang akan menerima bahan pelajaran yang 

disajikan, harus pula diperhatikan oleh guru dalam memilih metode 

mengajar. Dalam penggunaan metode mengajar haruslah sesuai dengan 

kemampuan perkembangan serta kepribadian para peserta didik. 

c. Bahan pelajaran 

 Bahan pelajaran yang menuntut kegiatan penyelidikan oleh peserta 

didik hendaknya disajikan melalui metode unit atau metode proyek. 

d. Fasilitas 

 Yang termasuk dalam faktor fasilitas ini antara lain alat peraga, ruang 

waktu, keserapatan tempat dan alat-alat praktikum, buku-buku, 

perpustakaan. Fasilitas ini turut menentukan metode mengajar yang akan 

dipakai oleh guru. 

e. Situasi 

 Yang termasuk dalam situasi di sini ialah keadaan peserta didik yang 

menyangkut kelelahan mereka, semangat mereka, keadaan cuaca, 

keadaan guru, keadaan kelas-kelas yang berdekatan dengan kelas yang 

akan diberi pelajaran dengan metode tertentu. 
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f. Partisipasi 

 Partisipasi adalah turut aktif dalam sesuatu kegiatan. Apabila guru 

ingin agar para peserta didik turut aktif sama merata dalam suatu 

kegiatan, guru tersebut tentunya akan menggunakan metode kelompok. 

Demikian pula apabila para peserta didik dikehendaki turut berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan ilmiah, misalnya mengumpulkan data yanng 

kemudian disajikan dalam pembahasan ilmiah maka tentunya guru akan 

menggunakan metode unit atau metode seminar. 

g. Guru 

 Penggunaaan metode mengajar menuntut syarat-syarat yang perlu 

dipenuhi misalnya tiap guru yang akan menggunkan metode tertentu ia 

harus mengerti tentang metode itu.  

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

memilih metode mengajar haruslah sesuai dengan apa yang di sampaikan 

oleh guru agar terciptanya suatu proses pembelajaran. 

 

B. Synergetic Teaching 

1. Pengertian Metode Synergetic Teaching 

 L.Silbermen mengatakan bahwa metode synergetic teaching 

merupakan perubahan langkah yang sesungguhnya. Metode ini 

memungkinkan para siswa yang memiliki pengalaman berbeda dalam 
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mempelajari materi yang sama untuk saling membandingkan catatan.
6
 Zainal 

Aqib menagatakan bahwa metode ini memungkinkan peserta didik yang 

memiliki pengalaman belajar materi yang sama secara berbeda untuk 

membandingkan catatan.
7
 Sedangkan menurut Sofan Amri, metode synergetic 

teaching ini dimaksudkan untuk memebri kesempatan kepada siswa 

membandingkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka peroleh dengan 

teknik berbeda yang mereka miliki.
8
 

 Dapat disimpulkan bahwa metode synergetik teacing ialah 

penggabungan dua cara belajar yang berbeda dengan membandingkan catatan 

mereka sehingga siswa dapat bertukar fikiran. 

 

2. Langkah-Langkah Metode Synergetic Teaching 

Adapun langkah-langkah menurut Sofan Amri:
9
 

a) Bagi kelas menjadi dua kelompok. 

b) Salah satu kelompok dipisahkan ke ruang lain untuk membaca topik 

pelajaran. 

c) Kelompok yang lain diberikan materi pelajaran yang sama dengan 

metode yang diinginkan oleh guru. 
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d) Pasangkan masing-masing anggota kelompok pembaca dan kelompok 

penerima materi pelajaran dari guru dengan tugas menyimpulkan atau 

meringkas  materi pelajaran. 

 Sedangkan menurut L. Silbermen:
10

 

a) Bagilah kelas menjadi dua kelompok. 

b) Kirimkan satu kelompok ke ruangan lain, untuk membaca topik yang 

anda ajarkan. Pastikan bahwa materi bacaannya tertata dengan baik dan 

mudah di baca. 

c) Dalam pada itu, berikanlah pelajaran berbasis ceramah atau lisan tentang 

materi yang sama dengan yang sedang dibaca oleh kelompok yang ada 

diruang sebelah. 

d) Selanjutnya, baliklah pengalaman belajarnya. Sediakan materi bacaan 

tentang topik anda untuk kelompok yang telah mendengarkan penyajian 

mata pelajaran dan sediakan materi pelajaran untuk kelompok membaca. 

e) Pasangkan anggota dari tiap kelompok dan perintahkan mereka 

mengikhtisarkan apa yang telah mereka pelajari. 

 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah dalam strategi synergetik teaching ialah pembagian dua kelompok 

yang satu kelompok ke ruangan lain untuk membaca topik yang diajarkan 

sedangkan kelompok ke dua di berikan pelajaran berbasis ceramah atau lisan 
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dengan materi yang sama. Lalu pasangkan setiap kelompok dan perintahkan 

mereka untuk membandingkan catatan mereka yang telah di pelajari. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Synergetic Teaching 

a. Kelebihan Metode Synergetik Teaching 

1) Memberikan pengalaman belajar yang berbeda pada peserta didik 

dengan berkelompok dapat menemukan sikap kerja sama dan saling 

tolong menolong. 

2) Peserta didik aktif berfikir dan mengeluarkan pendapatnya dalam 

berdiskusi berdasarkan pengalaman belajar yang dimiliki sebelumnya. 

3) Saling bertukar materi yang didapatnya kepada temannnya sesuai 

dengan pengalaman yang dimilikinya. 

4) Pengalaman sebelumnya akan diperkuat dengan berdiskusi. 

5) Merangsang murid-murid berfikir dan mengeluarkan pendapatnya 

sendiri, serta ikut menyumbangkan fikiran-fikiran dalam pemecahan 

masalah secara bersama. 

b. Kelemahan Metode Synergetik Teaching 

1) Kelompok yang tidak didampingi tidak bisa dikontrol secara sempurna 

oleh guru. 

2) Guru perlu memberikan perhatikan dan pengawasan yang lebih efektif 

agar proses belajar dalam kelompok dapat berjalan. 
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3) Keberhasilan dalam usaha mengembangkan kesadaran dan 

keterampilan bekerja sama dalam kelompok memerlukan waktu yang 

cukup lama.
11

  

Dapat disimpulkan bahwa setiap metode mempunyai kelebihan serta 

kelemahannya tersendiri salah satu kelebihan metode ini ialah Memberikan 

pengalaman belajar yang berbeda pada peserta didik dengan berkelompok 

dapat menemukan sikap kerja sama dan saling tolong menolong, karea metode 

ini dilakukan secara kelompok kelemahannya ialah kelompok yang tidak 

didampingi tidak bisa dikontrol secara sempurna oleh guru. 

 

C. Aktivitas Belajar 

1. Pengertian Aktivitas Belajar 

 Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Proses 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan aktivitas 

mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aktivitas 

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar 

mengajar.
12

 Aktivitas belajar adalah aktivitas atau kegiatan dari suatu 
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individu yang dikelola dengan maksud untuk memperbaiki keterampilan, 

pengetahuan, dan kompetensi.
13

   

 Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya aktivitas belajar ialah 

suatu proses kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki keterampilan, 

pengetahuan, dan kompetensi siswa agar tercipta belajar yang optimal. 

 

2. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

 Oleh karena itu, berikut ini dibahas beberapa aktivitas belajar, sebagai 

berikut:
 14 

a. Mendengarkan 

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar. Setiap orang yang 

belajar di sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Ketika seorang 

guru menggunakan metode ceramah, maka setiap siswa atau 

mahasiswa diharuskan mendengarkan apa yang guru sampaikan. 

b. Memandang 

Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek. 

Aktivitas memandang itu matalah yang memegang peranan penting. 

Tanpa mata tidak mungkin terjadi aktivitas memandang dapat 

dilakukan. 
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c. Meraba, Membau, dan Mencicipi/Mengecap 

Aktivitas meraba, membau, mengecap adalah indra manusia yang 

dapat dijadikan sebagai alat untuk berkepentingan belajar. Artinya 

aktivitas meraba, membau, mengecap dapat memberikan kesempatan 

bagi seseorang untuk belajar.   

d. Menulis dan Mencatat 

Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

aktivitas belajar. Dalam pendidikan tradisional kegiatan mencatat 

merupakan aktivitas yang sering dilakukan. Walaupun pada waktu 

tertentu seseorang harus mendengarkan isi ceramah, namun dia tidak 

bisa mengabaikan masalah hal-hal yang dianggap penting. 

e. Membaca 

Aktivitas membaca adalah aktvitas yang paling banyak dilakukan 

selama belajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Kalau belajar 

adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka membaca adalah 

jalan menuju ke pintu ilmu pengetahuan. 

f. Mengingat 

Mengingat merupakan gejala psikologis. Untuk mengetahui bahwa 

seseorang sedang mengingat sesuatu, dapat dilihat dari sikap dan 

perbuatannya. Perbuatan mengingat dilakukan bila seseorang sedang 

mengingat-ingat kesan yang telah dipunyai. Mengingat adalah salah 
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satu aktvitas belajar. Perbuatan mengingat jelas sekali terlihat ketika 

seseorang sedang menghafal bahan pelajaran, dan sebagainya. 

g. Berpikir 

Berpikir termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir orang 

memperoleh penemuan baru, setidak-tidaknya orang menjadi tahu 

tentang hubungan antara sesuatu.  

h. Latihan atau Praktek 

Learning by doing adalah konsep belajar yang menghendaki adanya 

perhatian usaha mendapatkan kesan-kesan dengan cara berbuat. 

Belajar sambil berbuat dalam hal ini termasuk latihan. Di sinilah 

diperlukan latihan sebanyak-banyaknya. Dengan banyak latihan kesan-

kesan yang diterima lebih fungsional. Dengan demikian, aktivitas 

latihan dapat mendukung belajar yang optimal.  

 Aktivitas-aktivitas tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam 

setiap aktivitas motorik terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan 

tertentu, dan seterusnya. Pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas 

yang dapat diupayakan.
15

 

Keuntungan dari penggunaan prinsip aktivitas ialah tanggapan sesuatu 

dari yang dialami atau dikerjakan seniri lebih sempurna dan mudah 

direproduksikan dan pengertian yang diperoleh adalah jelas. Selain itu 
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beberapa sifat watak terrtentu dapat dipupuk misalnya: hati-hati, rajin, tekun 

dan tahan uji, percaya pada diri sendiri, perasaan sosial dan sebagainya.
16

 

 

D. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama 

diperuntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik di sekolah maupun 

dikampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan 

keterampilan-keterampilan.
17

 

 Djumberansyah Indar di dalam bukunya Akhmal Hawi, menyatakan 

bahwa pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Sedangkan Zahra Idris, pendidikan adalah kumpulan dari semua proses yang 

memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan-kemampuan sikap-

sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif dalam masyarakat 

tempat ia hidup.  

 Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimami, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

                                                           
 

16
 Zakiah Darajat dkk, Pengajaran Agama Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 

139  

 
17
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agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadist, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan 

pengalaman.
18

 Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bagian dari 

Pendidikan Islam, Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang 

diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran 

dan nilai-nilai Islam dalama kegiatan pendidikannya.
19

  

 Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan yang dilakukan secara berencana dan 

sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
20

  

 Menurut Marimba dikutip oleh tafsir memberikan defenisi Pendidikan 

Pendidikan Agama Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan 

hukum-hukum Agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran Agama.
21

 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah upaya untuk sadar dalam meningkatkan pelajaran agama baik 

itu melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan 

pengalaman. 
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2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Tujuan pendidikan agama yaitu untuk berkembangnya kemampuan 

peserta didik dalam mengembangkan, memahami, menghormati dan 

mengamalkan nilai-nilai agama Islam, penguasaan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni.
22

 

 Tujuan pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai 

setelah melakukan serangkaian proses Pendidikan Agama Islam di sekolah 

atau madrasah. Terdapat beberapa pendapat mengenai tujuan pendidikan 

agama ini. Diantaranya Al-attas, ia menghendaki tujuan Pendidikan (Agama) 

Islam adalah terciptanya orang berkepribadian muslim. 
23

 

 Secara ideal pendidikan Islam berfungsi dalam menyiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi maupun dalam karakter, sikap moral 

dan penghayatan dan pengamalan ajaran agama.
24

 

 Pendidikan Agama Islam mempunyai tujuan yang besar untuk peserta 

didik salah satunya ialah untuk mengembangkan, memahami, menghormati 

nilai-nilai agama Islam. Tujuan pendidikan Islam ini sangat berpengaruh 

dalam keseharian peserta didik. 
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3. Fungsi Pendidikan Agama Islam  

 Akmal Hawi mengemukakan fungsi Pendidikan Agama Islam:
25

 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah Swt  

b. Penanaman nilai sebagai pedoaman hidup untuk mencari kebahagian 

hidup di dunia dan diakhirat  

c. Penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan- kesalahan, kekurang-

kuranga, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakianan, 

pemahaman dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari  

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

mengahambat perkembangannya menuju manusia indonesia seutuhnya 

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan nirnyata), sistem dan fungsionalnya 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus dibidang Agama Islam agar agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuknya sendiri dan bagi 

orang lain.  
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 Dari uraian di atas dapat dilihat fungsi Pendidikan Agama Islam 

meliputi pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, 

pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. 

 

4. Landasan Pelaksanaan Pendidkan Agama Islam 

 Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah berdasarkan pada 

beberapa landasan. Abdul Majid mengatakan, paling tidak, ada tiga landasan 

yang mendasari pelaksanaan Agama Islam di lembaga Pendidikan dasar dan 

menengah. Ketiga landasan tersebut adalah: 

a. Landas yuridis Formal  

Landasan yuridis formal ialah landasan yang berkaitan dengan dasar dan 

undang-udang yang berlaku pada suatu negara.  

b. Landasan Psikologis  

Landasan psikologis ialah landasan yang berhubungan dengan aspek 

kejiwaan kehidupan masyarakat. hal ini didasarkan bahwa manusia dalam 

hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, 

dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak 

tentram, sehingga memerlukan suatu pegangan hidup. 
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c. Landasan Religius   

Landasan religius ialah landasan yang bersumber dari ajaran islam. 

menurut ajaran Islam Pendidikan Agama adalah perintah Allah SWT dan 

merupakan perwujudan beribada kepada nya.
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 Berdasarkan uraian diatas Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah ada beberapa landasan yaitu landasan yuridis formal, landasan 

psikologis, landasan religius masing-masing mempunyai arti yang berbeda-

beda tapi sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. 
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