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BAB IV 

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Berdirinya MAN 2 Model Banjarmasin 

 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin adalah lembaga 

pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik 

Indonesia, mendapatkan mandat untuk mengemban amanah sebagai sekolah umum 

yang berciri khas agama Islam; sebagai madrasah model di Kalimantan Selatan dan 

sebagai madrasah yang mengembangkan kemampuan akademik, non akademik, 

dan akhlak al-karimah. 

Secara historis, madrasah ini cikal bakalnya berawal dari Pendidikan Guru 

Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun Banjarmasin yang didirikan oleh pemerintah 

pada tahun 1951, dengan menumpang di berbagai tempat berbeda, seperti SMP 

Muhammadiyah, STN/SMEP Nagasari, STN Teluk Dalam dan SP IAIN. Pada 

tahun 1957, PGAN 4 Tahun ditingkatkan menjadi PGAN 6 Tahun dan lokasinya 

dipusatkan di Komplek Pelajar Mulawarman Banjarmasin. Selanjutnya, tahun 1978, 

berdasarkan KMA No. 16/17, PGAN Kelas I, II, dan III beralih menjadi MTsN dan 

PGAN Kelas IV, V dan VI beralih menjadi PGAN. Karena lokasi di Komplek 

Mulawarman terlalu sempit dan tidak memungkinkan untuk dikembangkan, maka 

sejak tahun1987 di relokaso dari Komplek Mulawarman ke Jl. Tembus Terminal 

(Jl. Pramuka Km.6) di lokasi sekarang ini. 
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Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990, berdasarkan KMA No.64 tahun 

1990 tanggal 25 April 1990, PGAN beralih fungsi menjadi Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN). Dan dengan SK No. 42 Tahun 1992 tanggal 27 Januari 1992, PGAN 

resmi dialihkan menjadi MAN terhitung dari tanggal 1 Juli 1992. Berdasarkan Surat 

Dirjen Binbaga Islam No.E.IV/PP.00/A2/445/94 tanggal 1 Maret 1994, MAN 2 

Banjarmasin ditunjuk sebagai MAN 2 Model Kalimantan Selatan. Kemudian 

sebagai realisasi program peningkatan kualitas Madrasah Aliyah melalui proyek 

Development of Madrasah Aliyah’s Project (DMAP) dengan SK Dirjen Binbagais 

Depag Nomor E.IV/PP.006/Kep/17-A/1998 tanggal 20 Februari 1998, MAN 2 

Banjarmasin resmi beralih menjadi MAN 2 Model Banjarmasin. 

Terkait registrasi Madrasah, mengacu Keputusan Kepala Kantor 

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 137 Tahun 2011 tanggal 

23 Maret 2011, MAN 2 Model Banjarmasin mendapatkan Piagam Registrasi 

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 131163710039. Pada tanggal 

22 Nopember 2012, oleh Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Provinsi Kalimantan 

Selatan, MAN 2 Model Banjarmasin ditetapkan sebagai Madrasah Terakreditasi 

dengan peringkat A (Amat Baik) dengan Sertifikat Akreditasi Nomor: 033/BAP-

SM/PROP-15/LL/XI/2012. 

Hingga kini, madrasah yang berada di Jl. Pramuka Komlek Semanda RT.20 

No.28 Banjarmasin Timur ini secara berkesinambungan terus berpacu dalam 

meningkatkan kualitas pelayan dan mutu pendidikan, sehingga saat ini 
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telah menjadi salah satu sekolah favorit dan unggulan di Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Secara kualitatif, hal ini dibuktikan dengan indikator terus meningkatnya 

kepercayaan masyarakat yang bergabung untuk memasukkan putra-putrinya dan 

turut berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di MAN 2 Model 

Banjarmasin. Dan secara kuantitatif ditunjukkan dengan aneka restasi yang berhasil 

diraih peserta didik MAN 2 Model Banjarmasin, baik di bidang akademik maupun 

non akademik dari tahun ke tahun. 

2. Visi Misi dan Tujuan MAN 2 Model Banjarmasin 

 

a. Visi 

 

Terwujudkan peserta didik yang Islami, berkualitas, 

terampil, berbudaya lingkungan dan berdaya saing tinggi. 

b. Misi 

 

1) Menyelenggarakan pendidikan terpadu antara dunia dan akhirat 

 

2) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu, berilmu, 

terampil, cerdas, mandiri 

3) Menyelenggarakan pendidikan yang hasilnya memuaskan 

kepada masyarakat 

4) Mengembangkan implementasi madrasah sehat dan berbudaya 

lingkungan 

5) Menyelenggarakan pendidikan dengan manajemen berbasis 

Madrasah (MBM) yang dapat dipertanggung jawabkan kepada 

public. 
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c. Nilai-nilai yang dikembangkan 

 

1) Aqidah Islam, Akhlaqul Karimah, dan Nilai Ilmiaj. 

 

2) Kekeluargaan dan kebersamaan. 

 

3) Mandiri, hemat dan bertanggung jawab. 

 

4) Berbudaya lingkungan 

 

5) Sederhana dan Kreatif. 

 

3. Keadaan Pegawai MAN 2 Model Banjarmasin 

 

Keadaan Pegawai di Man 2 Model Banjarmasin sebanyak 68 orang, 56 orang 

berstatus PNS terdiri dari 1 kepala sekolah, 50 guru pengajar dan 5 orang TU dan 

Staf TU, sedangkan 22 orang masih berstatus Pegawai Non-PNS seperti satpam, 

petugas kebersihan, perpustakaan, kopsis, staf sarpras, staf TU dan lap kimia. Untuk 

lebih lengkap tentang data keadaan pegawai di MAN 2 Model Banjarmasin dapat 

dilihat dilampiran. 

4. Keadaan Siswa Siswi MAN 2 Model Banjarmasin 

 

Tabel. II Keadaan Siswa/i MAN 2 Model Banjarmasin Tahun Ajaran 2020/2021 

 

No Kelas L P Jumlah 

1 X 121 184 305 

2 XI 147 227 374 

3 XII 142 198 340 

Jumlah 410 609 1019 

Sumber Data: Data Tata Usaha MAN 2 Model Banjarmasin 
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NO KELAS X LK PR JUMLAH WALI KELAS 

1 AGAMA 1 17 18 35 Fachriah, S.Pd.I 

2 AGAMA 2 18 17 35 Mahpuz, S.Pd.I 

3 MIPA 1 11 24 35 Ayu Oktolita Pertiwi, S.Pd 

4 MIPA 2 11 24 35 
Drs.Said Ahmad, S.Pd.I, 
M.Kom 

5 MIPA 3 10 24 34 Hj. Arbandiah, M.Pd 

6 MIPA 4 10 25 35 Satria Maharini, S.Pd 

7 IPS 1 15 17 32 Yulia Ika Rulianawati, S.Pd 

8 IPS 2 14 17 32 Diah Fitriani, S.Pd 

9 IPS 3 14 18 32 Ernaliana, S.Pd 

TOTAL 121 184 305  

Sumber Data: Data Tata Usaha MAN 2 Model Banjarmasin 

 

NO KELAS XI LK PR JUMLAH WALI KELAS 

1 AGAMA 1 17 17 34 Rusmini, S.Ag, M.Pd 

2 AGAMA 2 16 17 33 Hamidah, S.Ag 

3 MIPA 1 10 25 35 Rini Amini Sholeha, S.Pd 

4 MIPA 2 10 24 34 Rabiatussa’diah, S.Pd.I 

5 MIPA 3 10 24 34 Drs. Iriansyah, M.Pd 

6 MIPA 4 12 23 35 Irny Herliani, S.Pd 

7 MIPA 5 11 23 34 
Yusfita Kumala Dewi. S.Pd, 
M.Kom 

8 
MIPA 6 11 23 34 Wina Hastuti, S.Pd 

9 IPS 1 17 17 34 
 

Yadi Heryanto, S.Pd 

10 IPS 2 17 17 34 
 

Juwita Sari, S.Pd 



  73 

 

 

 
 

11 IPS 3 16 17 33 
 

Eka Winarni, S.Pd 

TOTAL 47 27 374 
 

NO KELAS XII LK PR JUMLAH WALI KELAS 

1 AGAMA 1 10 34 
34 Drs. Hj. Endang Pertiwi, 

M.Pd 

2 AGAMA 2 21 36 36 Siti Rufaidah, S.Fil.I 

3 MIPA 1 7 34 34 Hj. Azizah Yuzzintani, M.Pd 

4 MIPA 2 17 36 36 Sari Mahmudah, S.Si 

5 MIPA 3 16 36 36 Sandy Guswan, C ,S.Pd 

6 MIPA 4 16 36 36 Dra. Endah Sumarini, M.Kom 

7 MIPA 5 16 36 
36 Hj. Rahmaniar Emiliannoor, 

S.Pd 

8 IPS 1 11 32 32 Ervina Rahmadayanti, SP 

9 IPS 2 14 31 31 Hj. Nany Zuraida, S.Pd 

10 IPS 3 14 29 29 Jahidah, S.Pd.I, M.Pmat 

TOTAL 142 198 340 
 

Sumber Data: Data Tata Usaha MAN 2 Model Banjarmasin 

 

5. Sarana dan Prasarana MAN 2 Model Banjarmasin 

 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari TU peneliti mendapati 

bahwa MAN 2 Model Banjarmasin berdiri di atas tanah seluas 18,172 m2. Diatas 

tanah tersebut kini telah terbangun prasarana dengan penyediaan berbagai fasilitas 

dan ruang pembelajaran yang meliputi: 
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Tabel. III Sarana dan Prasarana MAN 2 Model Banjarmasin 

 

No Sarana dan PrasaranaSekolah Jumlah 

1. Perpustakaan (dengan koleksi buku 3250 judul 
 

dan 10.705 eksemplar) 

1 

2. Laboratorium Spriritual (Lab Keagamaan) 1 

3. Masjid yang representative 1 

4. Laboratorium Komputer, Internet dan TIK 1 

5. Laboratorium MIPA (Biologi, Kimia, 
 

danFisika) 

1 

6. Laboratorium Bahasa (Inggrisdan Arab) 1 

7. Ruang belajar dengan fasilitas kipas angin dan 
 

LCD di setiap kelas 

+3/kelas 

8. Ruang Kepala madrasah, Wakil Kepala, 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan, BP-BK, 

dan Komite yang representative 

1 

9. Outdoor Study Area (gazebo, bangku taman 
 

dan tribun) dan RTH 

+5 

10. Pengembangan Ma’had At-Tanwir 1 

11. Gedung Serba guna (aula) dengan kapasitas 

250 tempat duduk 

 

 

1 

12. PSBB (Pusat Sumber Belajar Bersama) 1 

13. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan para 1 
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 medis dari Puskesmas  

14. Koperasi Peserta didik 1 

15. Kantin yang lengkap dan nyaman 1 

16. Lapangan Olahraga (Futsal, Bola Volly, Bulu 
 

Tangkis, Tenis Meja, dan Basket) 

1 

17. Free Hotspot (Wifi Area) 1 

18. CCTV + 28 

19. Kran Air SiapMinum 1 

20. Area Parkir yang Luas 2 

 

 

B. Penyajian Data 

 

Penyajian data pada bab ini ditulis dan diuraikan secara deskriptif yang mana 

data diperoleh dari hasil wawancara kepada 1 orang guru SKI di MAN 2 Model 

Banjarmasin, selain dengan wawancara data juga diperoleh dari hasil observasi 

dengan mengamati RPP yang digunakan guru SKI dalam melaksanakan 

pembelajaran berupa aktivitas yang dilakukan guru dalam penyampaian materi 

secara langsung (pembelajaran di kelas) dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

pembelajaran SKI pada masa pandemi covid-19. Agar lebih jelas dan terarah dalam 

penyajian data maka peneliti akan mengemukakan data sesuai dengan pokok 

bahasan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran SKI di MAN 2 Model Banjarmasin 

 

a. Pencanaan Pembelajaran 



  76 

 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan hal yang 

berfungsi sebagai acuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

supaya proses pembelajaran lebih terarah dan berjalan efektif dan efesien 

sesuai yang diharapkan. Setiap guru diwajibkan untuk membuat RPP pada 

setiap pertemuannya. 

“Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd Mengatakan, RPP nya sudah 

sesuai aja lawan program semester sama haja, yang membedakan metode 

wan strateginya untuk semua kelas melihat kondisi kelas dan kondisi siswa. 

masuk dikelas jamnya siang jadi buatlah suasana jadi menyenangkan dan 

tidak mengantuk.56 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Man 2 Model 

Banjarmasin guru ski membuat RPP sesuai dengan program tahunan, 

program semester dan silabus akan tetapi guru ski menerapkan RPP yang 

sama pada semua kelas yang membedakan hanyalah metode, dan strategi 

yang digunakan didalam kelas, karena melihat kondisi kelas dan kondisi 

siswa selain itu beliau juga mengatakan jika kita masuk dikelas yang jamnya 

siang maka buatlah suasana kelas menjadi menyenangkan supaya tidak 

mengantuk, sebagaimana yang dikemukakan guru ski saat pelaksanaan 

pembelajaran perlu dilakukan beberapa pertimbangan dalam 

melaksanakannya, seperti strategi apakah yang digunakan agar sesuai 

dengan tingkat kematangan siswa, minat dan kondisi siswa dan kelas serta 

mempertimbangkan apakah efektif dan efesien jika digunakan. Setelah RPP 

dibuat maka semua data akan diserahkan kepada wakamad kurikulum pada 

awal semester sebelum pembelajaran aktif disekolah. 

 

56 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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“Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd mengatakan, Terkadang ada aja 

yang tidak sesuai dengan RPP melihat kondisi siswa di kelas”.57 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SKI dapat ditemukan 

bahwa saat pembelajaran guru melaksanakan proses pembelajaran 

berpedoman pada RPP namun saat dilapangan kadang ada saja yang tidak 

sesuai dengan RPP. 

1) Merumuskan tujuan 

Tujuan pembelajaran merupakan titik acuan guru 

dalam mengajar agar dapat mengetahui sejauh mana 

pencapaian siswa apakah sudah tercapai apa yang diinginkan 

atau belum, jika pembelajaran tidak mempunyai tujuan maka 

pembelajaran akan lepas dari apa yang ingin disampaikan. 

Tujuan diharapkan dapat tercapai ketika sejumlah 

kompetensi yang tergambar dengan baik yakni pada 

kompetensi dasar maupun standar kompetensi. 

“Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd mengatakan, 

tujuannya sudah sesuai dengan yang ada di buku ajar”.58 

 

Berdasarkan hasil wawancara beliau membuat 

tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ada dibuku 

ajar yang telah tersedia di bab awal materi yang ada. 

2) Menentukan Materi Pelajaran 
 

 
 

57 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 

 
58 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Kpmputer 
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Materi merupakan unsur inti yang harus ada dalam 

proses pembelajaran, hal ini dikarenakan materi yang akan 

disampaikan merupakan usaha yang dilakukan agar siswa 

bisa menguasainya. Jika materi atau bahan ajar tidak ada 

maka proses pembelajaran tidak akan berjalan sebagaimana 

mestinya. Setiap pelajaran memiliki sejumlah bahan ajar yang 

siap diajarkan, bahan ajar menentukan terhadap pencapaian 

pendekatan yang nantinya akan digunakan. Oleh karena itu 

guru harus bisa memahami secara detail isi dari bahan ajar 

yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. 

“Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd mengatakan, buku 

pegangan bapa dikelas pakai buku LKS dan buku paket tapi 

bapa biasanya pakai buku paket karena buku paket itu lebih 

lengkap materinya. kenapa jarang pakai buku LKS, buku 

LKS itu kan sebenarnya untuk pegangan guru membuat soal-

soal dan bukan untuk siswa.59 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa sesuai 

dengan buku pegangan mata pelajaran ski, yang mana buku 

pegangan ski terdiri dari dua yakni Lks dan Paket, namun 

kebanyakan saat pembelajaran guru menyampaikan materi 

yang ada di Paket, sedangkan Lks sangat jarang digunakan, 

hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara menurut 

 
 

59 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Kpmputer 
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beliau buku LKS itu sebenarnya adalah pegangan guru dalam 

membuat soal latihan, dan bukan menjadi pegangan siswa, 

karena materi yang ada di LKS sangat kurang. 

3) Menentukan Strategi dalam pembelajaran 

Strategi adalah kegiatan pembelajaran yang harus ada 

dan harus dikerjakan oleh pendidik dan peserta didik dalam 

setiap pertemuannya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara efektif dan efesien. Pemilihan dan penggunaan strategi 

tidak terlepas dari pertimbangan berbagai unsur penunjang 

lainnya, seperti kondisi kelas, kondisi siswa dan lainnya, 

karena strategi haruslah sesuai dengan tema dari 

pembelajaran yang disampaikan. 

“Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd mengatakan, bapa 

menggunakan strategi small group, diskution, zigsaw, dan 

lain-lain. kadang-kadang membuat permainan di dalam 

strategi agar siswa tidak bosan. Bedanya cerita, disaat 

sekarang musim pandemi covid-19 kada bisa menggunakan 

strategi yang bapa sering lakukan seperti dulu tatap muka 

karena terbatas waktu dan tempat jadi siswa itu kurang 

aktif dan selagi pakai sistem daring online bapa dan siswa 

hanya bisa melakukan tanya jawab.60 

 

Berdasarkan hasil wawancara, guru ski cukup sering 

memakai strategi pembelajaran seperti Small Group, 

Diskustion, Zigsow dan Snowball sebagai strategi sekaligus 

permainan agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. 

Namun, pada masa pandemic covid-19 beliau mengatakan 

 

60 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Kpmputer 
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tidak bisa menggunakan strategi yang sering beliau gunakan 

pada saat di kelas karena keterbatasan waktu dan tempat tidak 

bertatap muka secara langsung sehingga siswa kurang aktif 

dan bersifat monoton. Pembelajaran Ski yang dilakukan 

dengan system daring/online Siswa hanya bisa 

mendengarkan dan melakukan tanya jawab 

4) Menentukan Metode 

 

Metode adalah salah satu komponen penting dalam 

menentukan keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang 

ada. Oleh karena itu perlu persiapan yang matang dalam 

menetapkan dan menentukan metode yang digunakan agar 

sesuai dengan bahan pembelajaran, Setiap metode 

hendaknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

“Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd mengatakan, bapa 

itu menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 

pastinya menyesuaikan kondisi kelasnya tentunya 

menyesuaikan juga dengan materi.61 

 

Berdasarkan hasil wawancara, guru Ski sering 

menggunakan metode yang bervariasi seperti ceramah, 

tanya jawab, dan lainnya menyesuaikan dengan materi. 

Beliau menggunakan metode harus sesuai dengan kondisi 

kelas dan kondisi siswa yang ada.. 

 

 

 

 

61 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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5) Media Pembelajaran 

 

Media dalam proses pembelajaran merupakan hal 

kecil namun sangat penting karena dengan media hal yang 

disampaikan akan lebih cepat dimengerti dan lebih jelas serta 

dapat menafsirkan penjelasan guru yang belum dimengerti. 

“Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd mengatakan, media 

yang sering bapa pakai tu laptop,LCD, PPT, skema di 

papan tulis, tapi kembali lagi dengan cara mengajar gurunya 

apakah bisa memanfaatkan media yang ada. contohnya 

kayak guru yang pembawaannya bisa melahirkam semangat 

kehebatan sejarah masa lalu ke zaman sekarang. intinya 

guru pandai bercerita. pada saat pandemi, bapa 

menggunakan media PPT, video, serta google.62 

 

Berdasarkan hasil wawancara beliau menggunakan 

media yang sesuai dengan materi dan sesuai dengan 

keperluan. Media yang digunakan seperti LCD, Laptop, PPT 

dll. Guru pun juga termasuk dalam media pembelajaran, 

seorang guru Ski yang pembawaannya bisa melahirkan 

semangat kehebatan sejarah masa lalu ke zaman sekarang dan 

Pandai bercerita. Pada masa pandemic covid- 19, beliau 

mengatakan bahwa juga menggunakan PPT, Video dan 

google form sebagai media tambahan saat pembelajaran yang 

dilakukan secara daring/online. 

 

 
 

62 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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b. Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran 

 

Proses pembelajaran yang efektif dan bermakna akan terlaksana saat 

guru mampu untuk memberdayakan segenap kemampuan dan kesanggupan 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Keterampilan 

guru saat proses pembelajaran merupakan peran penting dalam mencapai 

keberhasilan belajar bagi siswa. Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari 

pelaksanaan pembelajaran jika semua rencana pembelajaran, metode, 

strategi maupun media sudah dikonsep dengan baik namun saat proses 

penyampaian atau proses pembelajarannya kurang baik maka semua yang 

telah dipersiapkan tidak begitu bermakna dimata siswa. Oleh karena itu Ada 

beberapa tahap yang harus dilalui guru saat kegiatan mengajar yang bisa 

dikatakan bisa efektif  diantaranya : 

1) Tahap Pra Instruksional (kegitan Awal) 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

didapati Babak Didi Habibun Nazar SP.d Mengatakan “Seperti 

biasa bapak Mengucap salam ke siswa untuk membuka 

pelajaran, menanyakan yang tidak hadir dikelas, meabsen siswa 

dan setelah itu mengulangi pembelajaran sebelumnya untuk 

bertujuan mengetahui apakah siswa masih ingat dengan 

pembelajaran yang sudah di sampaikan. biasanya bapak 

setelah menjelaskan pembelajaran menggunakan metode 

tertentu, bapak meminta siswa mencatat materi yang 

disampaikan yang sudah dijelaskan melalui media agar siswa 

siswi bapak tidak mengantuk dan bosan karena jam mengajar 

bapak itu dikasih jadwalnya diakhir pak pembelajaran, agak 

siang siswa-siswa mulai ngantuk lah kelihatanya”63 

 

proses pembelajaran SKI. Pada awal pembelajaran guru 

membuka pembelajaran dengan mengucap salam, peserta didik 

 

63 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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menjawab salam dengan berdiri dan dengan suara yang lantang 

yang mengisyaratkan bahwa pada awal pembelajaran peserta 

didik berkonsentrasi memperhatikan guru untuk mengikuti 

proses pembelajaran SKI. 

Saat siswa sudah dipersilahkan duduk kembali, guru 

mulai mengabsen siswa untuk mengetahui siapa yang masuk 

dan yang tidak masuk saat pembelajaran SKI dan mengulang 

pembelajaran yang telah lalu atau melakukan appersepsi untuk 

memotivasi siswa akan minat belajar sebelum masuk ke 

pembelajaran berikutnya selain itu hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah siswa masih ingat dan mengulang 

pembelajaran yang telah lalu atau tidak. Setelah itu barulah guru 

meminta siswa untuk membuka buku paket SKI yang berkaitan 

dengan materi yang disampaikan. Setelah itu barulah guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat dari materi, 

kemudian guru menyebutkan tujuan dan manfaat serta sedikit 

memberikan pre test barulah guru menjelaskan materi yang 

disampaikan yang akan diajarkan, siswa diminta untuk 

memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh 

guru dan meminta untuk mencatat materi yang disampaikan agar 

siswa tidak mengantuk dan bosan karena jam pelajarannya 

merupakan jam terakhir. 
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2) Tahap Instruksional (kegitan Inti) 

 

Kegiatan inti merupakan proses utama dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan dalam proses penguasaan pengalaman belajar 

peserta didik. Kegiatan inti pada pembelajaran merupakan proses 

yang bisa membentuk pengalaman dan kemampuan siswa secara 

sistematis dalam durasi waktu yang telah ditentukan. Kegiatan 

inti dilakukan secara sistematis dan sistematik sesuai dengan 

runtunan yang telah direncanakan yakni dimulai dari eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

Dari hasil observasi RPP, saat guru mengajar di kelas 

dapat diketahui bahwa guru telah mengadakan eksplorasi yakni 

dengan menyuruh siswa mengamati materi, setelah mengamati 

siswa diminta mengomentari apa yang mereka pahami dari 

materi tersebut dan kemudian guru memberikan penguatan 

terhadap respon siswa, setelah itu guru memberikan penjelasan 

tentang materi tersebut mengadakan tanya jawab yang berkaitan 

dengan materi. Setelah materi sudah disampaikan guru 

mengadakan elaborasi dengan meminta siswa berkelompok 

yakni dalam 1 kelompok memiliki 4 orang anggota kegiatan 

siswa saat memberikan pendapatnya tiap kelompok masing- 

masing anggotanya. Sebagian yang lain terlihat belum 

menguasai dan belum tertata rapi dalam penyampaian, ada juga 



  85 

 

 

 

yang sudah bisa dikatakan bagus karena mereka sudah 

menguasainya dan cara penyampaiannya yang tepat dan sesuai 

dengan apa yang dijelaskan akan tetapi ada juga yang terlihat 

sedikit kesulitan dan seperti kesusahan dalam menguraikan kata-

kata yang ingin diucapkannya. Pada kegiatan konfirmasi guru 

menanyakan tentang pemahaman siswa dan memberikan 

apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 

Guru mengevaluasi hasil belajar siswa yakni yang 

berkaitan dengan pembelajaran SKI Pada evaluasi yang diadakan 

oleh guru, murid berusaha memberikan pendapatnya sesuai 

dengan pemahanan si murid sesuai dengan tema yang telah 

diberikan. dalam bentuk sebuah judul tema dan dibagi beberapa 

kelompok untuk mediskusikan tema tersebut secara serius dan 

diperkenankan untuk membuka buku dan internet apalagi 

bekerjasama dengan teman yang lain sesuai dengan 

kelompoknya. Setelah selesai evaluasi, guru menilai hasil belajar 

siswa, dan didapati bahwa nilai yang mereka dapatkan rata-rata 

nilai di atas 70. 

Dalam alokasi waktu pembelajaran guru memanfaatkan 

waktu dengan sebaik mungkin. Waktu yang digunakan di 

sekolah yakni 2 x 45 menit yakni dengan kegiatan awal 15 menit 

dimulai dari salam, mengabsen, apersepsi sampai tujuan 

pembelajaran dan pre test, setelah itu 60 menit diberikan untuk 
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kegiatan inti dan 15 menit untuk memberikan kesimpulan dan 

apresiasi kepada siswa serta memberikan motivasi. Menurut 

beliau alokasi waktu belum cukup jika digunakan untuk metode 

diskusi sekaligus berbarengan dengan menjawab soal materi 

dalam Pilihan Ganda atau Essay. Saat ingin mengadakan diskusi 

maka, untuk menjawab soal materi pilihan ganda atau essay yang 

diberikan dikerjakan saat pertemuan selanjutnya saja agar tidak 

terlalu memakan waktu banyak hingga pembelajaran tidak berasa 

seperti terburu-buru . Kalau PR terasa tidak memungkinkan 

karena dari pihak kepala sekolah sudah tidak mengizinkan siswa 

diberi PR dengan alasan mereka sudah sampai sore di sekolah. 

Pada sumber belajar disekolah dari hasil wawancara dan 

observasi dapat diketahui bahwa guru menggunakan materi di 

buku Paket SKI, LKS, maupun buku lainnya yang relevan 

dengan materi yang disampaikan. Untuk media pembelajaran 

guru meminta siswa menyiapkan segala keperluannya baik itu 

LCD dan yang lainnya. Pada pengelolaan kelas sangat penting 

dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi belajar yang 

optimal, 

“Bapak Didi Habibun Nazar, S.Pd mengatakan sebelum mulai 

belajar dilihati dulu kondisi kelas dan siswanya. siap tidaknya 

mereka untuk belajar. bapa minta tolong ke siswa untuk 
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mengambil LCD ke kantor untuk proses belajar menjagar di 

kelas.64 

Berdasarkan hasil wawancara beliau selalu mengkondisikan 

kelas sebelum memulai pembelajaran dengan menanyakan 

kepada siswa apakah sudah siap belajar dan mempersiapkan 

media pembelajaran. 

3) Tahap Akhir (Penutup) 

 

Kegiatan menutup pembelajaran merupakan tahap akhir 

yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara 

Bapak Didi Habibun Nazar, S.Pd Mengatakan “menutup 

pembelajaran biasanya bapak itu bersama-sama membimbing 

siswa untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari dan 

terkadang melakukan post test, memotivasi siswa jika ada waktu 

yang cukup ”. 

 

Sebelum menutup pembelajaran guru memberikan 

nasihat maupun motivasi kepada siswa agar mengulang 

pembelajaran yang dilakukan hari ini dirumah masing-masing 

dan setelah itu guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan doa. 

c. Evaluasi 

 

Evaluasi atau penilaian adalah suatu kegiatan akhir dalam 

melaksanakan pembelajaran yang berfungsi sebagai bahan untuk 

mengetahui berhasil atau tidak proses dari hasil belajar siswa yang telah 

disampaikan oleh guru. 

 

64 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 



  88 

 

 

 

1) Mengadakan Pre Test 

 

Pre test merupakan pertanyaan yang diberikan guru 

kepada siswa untuk mengetahui daya ingat siswa tentang 

pembelajaran yang telah lalu Berdasarkan hasil wawancara, guru 

biasanya mengadakan pre test kepada siswa dengan menanyakan 

kepada siswa pada pembelajaran yang telah lalu dan berusaha 

membuka pemahamannnya lagi terhadap apa yang telah 

dipelajari. 

2) Mengadakan Post Test 

 

Post test merupakan tahap yang dilakukan untuk 

mengetahui keberhasilan siswa setelah diberikan pengajaran oleh 

guru. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru terkadang 

melakukan Post test dan terkadang tidak dikarenakan 

keterbatasan waktu yang ada. Namun biasanya guru mensiasati 

dengan mengadakan evaluasi di strategi yang digunakan. 

 

2. Faktor Dukungan Dan Hambatan Yang Dialami Guru SKI Dalam 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banjarmasin. 

a. Faktor Guru 
 

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung guru dalam 

menyampaikan pembelajaran diantaranya : 

1) Latar Belakang Pendidikan Guru 
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Latar belakang pendidikan guru merupakan suatu hal yang 

sangat mempengaruhi kualitas guru dalam proses pembelajaran, jika 

seorang guru hanya lulusan SMA sederajat ataupun dari kampus yang 

kurang memadai dalam pengajarannya, maka kualitas dan cara 

mengajarnya justru berbeda dengan guru yang lulusan S1 keguruan yang 

kualitas kampusnya lebih memadai. Seperti yang kita ketahui guru yang 

lulusan S1 pastilah sudah mengetahui berbagai teori tentang cara 

mengajar yang baik dan benar serta punya banyak pengetahuan tentang 

strategi, media, maupun cara menyusun RPP dan lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara 

 

Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd. mengatakan “Bapak sarjana S1 

lulusan IAIN Antasari Banjarmasin angkatan 2010, pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PAI/SKI”.65 

2) Pengalaman Mengajar 

 

Pengalaman mengajar bisa menjadi suatu hal yang 

mempengaruhi dalam proses pembelajaran, jika guru yang mengajar 

pengalamannya masih kurang bisa saja hal yang ingin disampaikan tidak 

akan tercapai karna keterbatasan guru dalam pengalaman mengajar 

sehingga kurang mempunyai wawasan tentang mengkondisikan kelas 

agar mendukung pembelajaran seperti cara mengatasi kelas yang ribut 

dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan 
 

65 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 
Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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“Bapak sudah 5 tahun mengajar di MAN 2 Model Banjarmasin 

awal tahun 2015 sampai sekarang. sempat mengajar di Taman Kanak- 

Kanak dahulu waktu semasa masih kuliah. Setelah lulus kuliah Bapak 

ditawari mengajar di MAN 2 Model Banjarmasin, yakni sejak tahun 

2015 sampai 2021. Saat di MAN 2 pernah Bapak masuki semua kelas 

dari kelas X, XI dan XII. jadi mengajar penuh 24 jam satu minggu waktu 

dahulu”.66 

 

b. Faktor siswa 

 

1) Minat 

 

Minat merupakan kecenderungan jiwa yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas maupun kegiatan, 

jika seseorang itu berminat terhadap sesuatu aktivitas dan 

memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa tenang. Minat siswa 

terhadap pembelajaran merupakan hal yang sangat berpengaruh, 

Sama halnya dengan kemampuan guru dalam memotivasi siswa baik 

berupa nasehat, sanjungan, pujian, dan lainnya sehingga tumbuhlah 

motivasi anak untuk belajar lebih giat dari biasanya. 

Berdasarkan hasil wawancara, Siswa itu terlihat kurang 

berminat saat pembelajaran SKI karena pembelajaran SKI diletakkan 

di akhir pembelajaran hingga membuat siswa merasa mengantuk dan 

membosankan, akan tetapi Bapak selalu berusaha membuat 

pembelajaran menjadi meyenangkan dan tidak tegang. 

 

 

 

 

 

66 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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Jadi hal ini tidak terlepas dari cara guru sebisa mungkin 

memberikan motivasi siswa agar semangat belajar.67 

2) Keaktifan (aktivitas) 

 

Belajar dikatakan berhasil saat dapat melakukan berbagai 

aktivitas berdasarkan apa yang disampaikan dan tujuan yang ingin 

dicapai. Aktivitas dalam belajar ada terbagi menjadi 2 macam yakni 

aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Dari hasil wawancara aktivitas fisik 

siswa cukup aktif terutama pada siswa yang ingin bertanya dan 

menjawab pertanyaan, begitu pula siswa lain yang hanya melihat 

temannya menjawab pertanyaan ataupun bertanya mereka juga cukup 

aktif mencatat, melihat, dan mendengarkan apa yang disampaikan, 

serta menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Untuk aktivitas psikis 

siswa terlihat berusaha mengamati dan memahami apa saja yang 

disampaikan guru baik melalui video yang ditayangkan, teori yang 

disampaikan maupun pertanyaan yang diberikan. 

3) Latar belakang lulusan sekolah 

 

Latar belakang lulusan sekolah juga merupakan salah satu 

faktor dalam berjalannya suatu pembelajaran dan tercapainya suatu 

tujuan, karena jika siswa sudah dari awal memiliki dasar keagamaan 

atau pondasi yang didapat tentang keagamaan baik dari formal 

maupun non formal maka ia akan mudah menerima hal yang 

 

67 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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disampaikan tentang materi keagaamaan dan sebaliknya jika tidak ada 

dasar keagamaan yang ia dapat maka ia sedikit kesulitan dalam 

menerima materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara 

“Sepengatahuan Bapak siswa MAN 2 Model Banjarmasin 

kebanyakan lulusan dari MTS dan tidak banyak lulusan dari SMP, hal 

ini yang menyebabkan mudahnya siswa menerima pembelajaran SKI 

karena mereka sudah mempunyai dasar pembelajaran itu saat masih 

di MTS”.68 

 

4) Antusias 

 

Antusias merupakan suatu hal yang dilakukan secara bergairah 

dan bersemangat, jika seseorang antusias maka ilmu yang 

disampaikan akan mudah diterima dengan baik tanpa adanya paksaan 

dan pasti akan melekat dipikiran walaupun sudah lama jarak 

waktunya. 

Dari hasil wawancara beliau mengatakan 

 

Bapak menilai siswa itu cukup antusias dalam pembelajaran 

SKI, Selain itu saat ditanya siapa yang mau ingin bertanya, tidak 

semuanya mengacungkan tangannya hanya beberapa saja. Walaupun 

ada juga beberapa siswa yang kurang berminat untuk bertanya. Dan 

juga ada saat pembelajaran dilain waktu satu pun siswa tidak ada 

yang bertanya sama sekali”.69 

 

Ada   beberapa faktor yang dapat menghambat guru dalam 

menyampaikan pembelajaran diantaranya : 

c. Faktor Lingkungan 

Lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif akan membuat 

siswa menjadi mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
 

68 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
69 Wawancara dengan Bpa Didi Habibun Nazar S.Pd di MAN 2 Model 

Banjarmasin, Sabtu 19 Desember 2020 Pukul 12.00 Ruangan Laboratorium Komputer 
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Sebaliknya jika lingkungan sekolah tidak nyaman, tidak aman, dan tidak 

kondusif maka pembelajaran dan media serta metode yang digunakan 

akan terganggu dan tidak sempurnanya ilmu yang diterima serta akan 

menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Berdasarkan hasil observasi peneliti 

mendapati bahwa lingkungan sekolah yang nyaman dengan banyaknya 

tumbuhan diluar kelas. Akan tetapi jumlah siswa dalam 1 kelas  sangat 

banyak. 

d. Faktor Sarana dan Prasarana 

 

Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar 

jika ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang 

mendukung. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari data tata 

usaha sekolah, dapat diketahui bahwa sarana dan prasana yang ada di 

sekolah MAN 2 Model Banjarmasin tergolong lengkap dan memadai. 

Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dari table sarana dan prasarana 

MAN 2 Model Banjarmasin di profil sekolah. Namun pada masa 

pandemic covid-19 sarana yang digunakan siswa dirumah adalah sarana 

dan prasarana yang mereka miliki seperti HP, laptop/computer,Kuota 

Internet, Buku paket atau referensi lainnya. 

e. Ketersediaan Waktu 

 

waktu pengajaran di MAN 2 Model Banjaramasin adalah 2 x 45 

menit dalam setiap pertemuan pembelajaran. Untuk pembelajaran Ski 

hanya 1 kali dalam seminggu. Hal ini menjadikan pertimbangan guru saat 

membuat RPP dalam setiap pelaksaan pembelajaran, sehingga 
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dalam pembelajaran Ski alokasi waktu terencana dengan baik dan 

tujuan pembelajaran akan tercapai. 

 
 

C. Analisis Data 

 

Setelah semua data sudah cukup disajikan, maka hal selanjutnya yang 

dilakukan peneliti ialah menganalisis terdapat semua data yang berkaitan dengan 

strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banjarmasin serta faktor – faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran 

tersebut, sebagai berikut: 

1. Strategi yang digunakan guru SKI dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran Sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banjarmasin. 

Dari paparan data yang telah didapat, secara umum strategi pembelajaran 

Ski yang digunakan Bapak Didi dapat diketahui sudah cukup terarah dan terlaksana 

cukup baik dilihat melalui RPP dan hasil dari wawancara, namun ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran agar mendapatkan hasil yang optimal. Untuk lebih jelasnya peneliti 

akan menganalisis data yang didapat berdasarkan permasalahan yang disajikan. 

a. Perencanaan Pembelajaran 

 

Menurut Diaz Carlos , Pembelajaran merupakan akumulasi dari 

konsep mengajar dan konsep belajar. Penekananannya terletak pada 

perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek 
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yang di didik, konsep ini sebagai suatu sistem yang terdapat komponen 

meliputi : siswa, tujuan, meteri untuk mencapai tujuan, fasilitas dan 

prosedur, serta alat atau media yang harus dipersiapkan. Perencanaan 

pembelajaran adalah suatu proses awal yang harus dilakukan sebelum 

melakukan pembelajaran dikelas, perencanaan bisa berupa hal yang 

dapat menunjang kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang 

diinginkan, dengan perencanaan pembelajaran diharapkan akan lebih 

terarah dan bisa mengontrol guru agar dapat memperbaiki pada 

pembelajaran berikutnya. Berdasarkan penyajian data dapat diketahui 

bahwa guru Ski membuat perencanaan tersebut dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan 

hal yang berfungsi sebagai acuan guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar supaya proses pembelajaran lebih 

terarah dan berjalan efektif dan efesien sesuai yang 

diharapkan. Berdasarkan penyajian data dapat diketahui 

bahwa guru membuat RPP sesuai dengan tahapan yang ada , 

yakni berpedoman pada program tahunan, program semester, 

dan silabus, serta menyamakan RPP pada semua kelas namun 

yang membedakan hanyalah metode dan strateginya. Dalam 

RPP ada beberapa tahap yaitu : 
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a) Merumuskan tujuan 

 

Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, 

hendakmya guru terlebih dahulu merumuskan tujuan 

pembelajaran, tujuan pembelajaran harus dirumuskan 

secara spesifik dalam bentuk perilaku akhir pelajaran. 

Setiap pendidikan harus menyadari bahwa penentuan 

tujuan dalam proses pembelajaran adalah penting. 

Perumusan tujuan harus jelas agar pelajar berperilaku 

pada akhir pelajaran. Berdasarkan penyajian data, 

dapat diketahui bahwa guru merumuskan tujuan yang 

tertulis dalam bentuk RPP. Guru bisa membuat tujuan 

pembelajaran sendiri dengan mempertimbangkan 

kemampuan siswa yang akan ia ajarkan. hal ini 

dikarenakan jika semua tujuan yang ada dibuku 

diterapkan pada semua kelas, tentulah tidak bisa 

menjamin semua kelas akan mencapai tujuan tersebut 

dikarenakan pasti ada tipe kelas yang lambat dalam 

menerima materi yang disampaikan. 

b) Menentukan Materi Pelajaran 

 

Berdasarkan penyajian data dapat diketahui 

bahwa pemberian materi sesuai dengan buku 

pegangan mata pelajaran SKI, yang mana buku 
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pegangan SKI terdiri dari dua yakni LKS dan Paket, 

namun kebanyakan saat pembelajaran guru 

menyampaikan materi yang ada di Paket dan 

dilengkapi dengan LKS. 

c) Menentukan Strategi 

 

Penentuan dan penggunaan srtategi 

pembelajaran sangat diperlukan dan tidak dapat 

dipisahkan dari langkah untuk mempertimbangkan 

unsur lainnya dalam pembelajaran. Saat guru 

memilih strategi pembelajaran yang efektif, efesien 

dan dapat tercapai tujuan secara optimal, maka guru 

harus memperhatikan beberapa komponen 

pembelajaran diantaranya tujuan, bahan ajar, siswa, 

media, dan sumber belajar, serta kemampuan guru 

dalam menggunakan strategi pada saat pembelajaran 

berlangsung, dari beberapa unsur tersebut sangat 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan 

penyajian data dapat diketahui bahwa guru cukup 

sering menggunakan strategi dan terkadang tidak hal 

ini dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia, saat 

menggunakan strategi beliau menyesuaikan dengan 

materi yang akan disampaikan. 
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d) Menentukan Metode 

 

Berdasarkan penyajian data dapat diketahui 

bahwa metode pembelajaran yang sering digunakan 

guru ialah metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi 

yang menyesuaikan dengan materi. 

e) Media Pembelajaran 

 

Menurut Nanan Sudjana mempelajari “ 

penggunaan media pada proses belajar mengajar 

adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas 

proses belajar dan mengajar disekolah, sehingga dapat 

menunjang peningkatan hasil belajar siswa.”70 

Berdasarkan penyajian data guru SKI menggunakan 

media yang sesuai dengan materi dan sesuai dengan 

keperluan. 

b. Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran 

 

1) Tahap Pra Instruksional (kegitan Awal) 

 

Dari penyajian data yang didapatkan oleh peneliti dapat 

diketahui bahwa pada awal pembelajaran guru membuka 

pembelajaran dengan mengucap salam, guru mengabsen siswa dan 

melakukan appersepsi, Setelah itu barulah guru meminta siswa untuk 

membuka buku paket SKI yang berkaitan dengan materi yang 

disampaikan, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

70Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 2. 
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dan manfaat   dari materi, setelah dijelaskan tujuan dan manfaat serta 

sedikit memberikan pre test barulah guru menjelaskan materi yang 

disampaikan yang akan diajarkan. Dari data yang diperoleh dapat 

diketahui bahwa apa yang dilakukan guru sudah sesuai dengan 

kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam membuka pembelajaran. 

2) Tahap Instruksional (kegitan Inti) 

 

Dari penyajian data peneliti berkesimpulan bahwa saat guru Ski 

melakukan kegiatan inti sudah baik hal ini dapat dilihat saat guru 

penyampaian materi yang diberikan sangat sistematis, yakni mengawali 

dengan meminta siswa mengamati penjelasan dari guru setelah itu 

meminta siswa menalar dari hasil pengamatannya, lalu guru menyajikan 

materi yang diajarkan dan guru memvariasikan pembelajaran dengan 

strategi yang akan digunakan. Menurut Oemar Hamalik alat peraga 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar mempunyai kegunaan 

diantaranya memperjelas pemberian materi, mengatasi keterbatasan 

ruang dan waktu, dapat memberikan pengalaman dan pemahaman yang 

sama terhadap siswa, bisa menjadi sumber belajar bagi siswa. 71, untuk 

penggunaan strategi dan metode sudah sesuai dengan materi yang 

disampaikan, tinggal bagaimana cara guru memahamkan kepada 

seluruh siswa agar tidak ada yang merasa kesulitan saat mengamati 

penjelasan dari guru. 

 

71 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 2. 
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3) Tahap Akhir (Penutup) 

 

Dari penyajian data dapat diketahui bahwa guru Ski dalam 

menutup pembelajaran sudah cukup tepat seperti guru Ski bersama- 

sama membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari dan terkadang melakukan post test jika ada waktu yang 

cukup. guru memberikan nasihat maupun motivasi kepada siswa dan 

menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. 

c. Evaluasi 

 

Pada tahap ini berfungsi sebagai penetapan apakah tujuan telah 

tercapai atau belum, maka penilaian harus memainkan fungsi dan 

perannya. Pada komponen pembelajaran, semua ini haruslah dilakukan 

jika menginginkan hasil pembelajaran yang baik dan efektif, namun 

perlu diingat sebaik apapun rencana guru, pasti ada sedikit hal yang 

berbeda dilapangan atau tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, 

maka dari itu guru haruslah pintar dalam membaca situasi dilapangan, 

salah satunya dengan mengetahui karakter setiap siswa yang akan 

diajarkan, dengan mengetahui karakter siswa, guru akan sedikit bisa 

mengatasai suatu masalah jika timbul dalam pembelajaran karena sudah 

mengetahui karakter siswa yang dihadapi.72 Berdasarkan penyajian data 

dapat diketahui bahwa guru mengadakan evaluasi atau penilaian pada 

kegiatan akhir dalam pembelajaran yang berfungsi 

 

 
 

72 Suyanto, & Asep Jihad, Guru Professional Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru Era Global, (Jakarta : Esesnsi Erlangga Group, 2003), h.8. 
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sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dalam proses dari hasil belajar 

siswa. 

1) Mengadakan Pre Test, Berdasarkan penyajian data hal yang 

dilakukan guru sudah baik yakni guru biasanya mengadakan pre test kepada 

siswa dengan menanyakan kepada siswa pada pembelajaran yang telah lalu 

dan berusaha membuka pemahamannya lagi terhadap apa yang telah 

dipelajari. 

2) Mengadakan Post Test, Berdasarkan penyajian data dapat 

diketahui bahwa guru ternyata jarang mengadakan post test dikarenakan 

keterbatasan waktu yang ada, hal ini sangat disayangkan karena post test 

sebenarnya haruslah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa dan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi yang ada. Namun 

guru sangat bagus dalam mensiasati permasalah itu dengan mengadakan 

evaluasi di strategi yang digunakan. 

2. Faktor-Faktor Pendukung Atau Penghambat Strategi Pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin 

a. Faktor Guru 
 

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung guru dalam 

menyampaikan pembelajaran diantaranya : 

1) Latar Belakang Pendidikan Guru 

 

Latar belakang pendidikan guru sangat mempengaruhi 

terhadap kualitas dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara guru SKi yakni Bapak Didi Habibun Nazar S.Pd beliau 
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lulusan IAIN Antasari Banjarmasin angkatan 2010, pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PAI/SKI. Melihat dari latar 

pendidikan guru dapat kita ketahui bahwa beliau mengajar sesuai 

dengan jurusan saat beliau masih kuliah, hal ini memungkinkan lebih 

berkualitasnya ilmu yang disampaikan karena sesuai dengan ke 

ahlian yang dimiliki. 

2) Pengalaman Mengajar 

 

Pengalaman mengajar seorang guru merupakan suatu hal 

yang bisa mempengaruhi kegiatan pembelajaran dan merupakan 

pengalaman yang sangat berharga. Dari pengalaman ini seorang guru 

dapat mengetahui lebih dalam tentang teknik mengajar yang baik 

dan benar agar mudah diterima oleh siswa. Oleh karena itu 

pengalaman mengajar merupakan salah satu faktor yang bisa 

membuat guru mengajar sebaik mungkin dan bisa mengambil dari 

hal yang telah dialami. Berdasarkan penyajian guru Ski yaitu bapak 

Didi Habibun Nazar S.pd beliau mengatakan bahwa sudah 5 tahun 

mengajar mata pelajaran Ski. Tahun 2015 – 2021 Guru terlihat sudah 

cukup berpengalaman dalam mengajar SKI dan hal ini sangat 

relevan dengan cara mengajar dan penyampaian beliau yang baik 

pada saat pembelajaran. 
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b. Faktor siswa 

 

1) Minat 
 

Minat siswa merupakan hal yang sangat penting dalam 

menentukan hasil belajar siswa, karena siswa merupakan sasaran 

utama dalam proses pembelajaran. Minat merupakan suatu 

kecenderungan jiwa yang tetap kejurusan sesuatu hal yang berharga 

bagi orang, sesuatu yang berharga itu adalah hal yang sesuai dengan 

kebutuhannya.73 Faktor minat merupakan hal yang harus diperhatikan, 

karena bisa mempengaruhi dan dapat menentukan prestasi seseorang. 

Dari penyajian guru SKI beliau mengatakan diketahui bahwa siswa di 

awal- awal kebanyakan tidak begitu berminat untuk mengikuti 

pelajaran SKI kurangnya motivasi, semangat dan antusias. Setelah 

diberi motivas, semangat, mengubah situasi kelas lebih 

menyenangkan baru siswa terlihat cukup aktif dan antusias. Kalau 

pembelajaran SKI dianggap pembelajaran yang membosankan oleh 

siswa. Hal ini sangat berpengaruh untuk nilai prestasi siswa 

selanjutnya. 

2) Keaktifan 

 

Belajar dikatakan berhasil saat dapat melakukan berbagai 

aktivitas berdasarkan apa yang disampaikan dan tujuan yang ingin 

dicapai. Aktivitas dalam belajar ada terbagi menjadi 2 macam yakni 

aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Dari penyajian Guru, beliau 

 

73 Zakiah Dradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Proyek 

Pembinaan Prasarana dan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984), H. 192 
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mengatakan dapat diketahui untuk aktivitas fisik siswa cukup aktif 

dan untuk aktivitas psikis siswa terlihat berusaha mengamati dan 

memahami apa saja yang disampaikan guru. Dari keaktifan siswa bisa 

dikatakan pembelajaran yang disampaikan berhasil karena jika siswa 

tidak aktif maka pembelajaran berarti kurang diterima oleh siswa. 

3) Latar belakang lulusan sekolah 

 

Latar belakang sekolah merupakan salah satu faktor kecil 

untuk mengetahui mudah dan tidaknya siswa menerima apa yang 

diajarkan, karena jika siswa sebelumnya sudah ada dasar ilmu yang 

didapat dari sekolah agama islam seperti MTS sederajat maka mereka 

saaat di MAN pasti akan mengulang kembali dan mengingat kembali 

pembelajaran yang sama namun dalam ruang lingkup yang sedikit 

berbeda. Berdasarkan penyajian data dapat diketahui bahwa siswa–

siswi MAN 2 Model Banjarmasin kebanyakan lulusan dari MTS dan 

hanya sebagian kecil lulusan dari SMP, hal inilah yang menyebabkan 

mudahnya siswa menerima pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

karena mereka sudah mempunyai dasar pembelajaran itu saat masih 

di MTS. 

4) Antusias 

 

Antusias merupakan suatu hal yang dilakukan secara 

bergairah dan bersemangat, jika seseorang antusias maka ilmu yang 

disampaikan akan mudah diterima dengan baik tanpa adanya 
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paksaan dan pasti akan melekat dipikiran walaupun sudah lama jarak 

waktunya. Dari penyajian guru dapat diketahui bahwa siswa cukup 

antusias dapat dilihat saat mereka mulai bertanya kepada guru 

sesuatu yang mereka belum pahami dan mendengarkan dengan 

seksama penjelasan dari guru. 

Ada beberapa faktor yang dapat mennghambat guru dalam 

menyampaikan pembelajaran diantaranya : 

c. Faktor Lingkungan 

 

Berdasarkan penyajian data lingkungan MAN 2 Model 

Banjarmasin sudah cukup mendukung dalan proses pembelajaran akan 

tetapi dari segi media dan sarana terlihat terlalu banyaknya jumlah 

siswa dalam 1 kelas dan kurangnya kipas angin yang tidak sebanding 

dengan banyaknya siswa. 

d. Faktor Sarana dan Prasarana 

 

Berdasarkan penyajian data dan data dari tata usaha sekolah 

dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di MAN 2 

Model Banjramsih dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun ada 

beberapa kekurangan yang dirasa perlu diperhatikan diantaranya 

untuk sarana dan prasarana pada pembelajaran Ski belum lengkap, 

sehingga guru atau siswa yang menyediakan secara mandiri, misalnya 

pada sarana LCD masih belum merata untuk semua kelas, jadi saat 

pembelajaran berlangsung siswa meminjam keruangan 
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akademi, selain itu untuk kipas angin belum merata dan tidak 

berfungsi secara baik. 

e. Ketersediaan Waktu 

 

Waktu pengajaran di MAN 2 Model Banjaramasin adalah 2 x 

45 menit dalam setiap pertemuan pembelajaran. Untuk pembelajaran 

SKI hanya 1 kali dalam seminggu. Hal ini menjadikan pertimbangan 

guru saat membuat RPP dalam setiap pelaksaan pembelajaran, 

sehingga dalam pembelajaran SKI alokasi waktu terencana dengan 

baik dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Berdasarkan penyajian 

data dapat diketahui bahwa guru sering mensiasati ketersediaan waktu 

dengan menggabungkan strategi dalam proses pembelajaran sekaligus 

mengevaluasi siswa jikalau materi yang akan dibahas cukup panjang 

daripada sebelumnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANJARMASIN 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Mata Pelajaran : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

Kelas XI 

Tema : MASA KEJAYAAN UMAT ISLAM 

Pertemuan Ke 1 

AlokasiWaktu : 2 x 45 menit (1 Pertemuan) 

 
 

A. KOMPETENSI INTI 

K-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

K-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

K-3Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berda’psarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K-4Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 
B. KOMPENTENSI DASAR 

1.1. Menghayati ajaran Islam dengan memahami masa kejayaan umat Islam 

2.1.Menunjukkan sikap sosial dengan rasa peduli pada masa kejayaan umat 

Islam 

3.1.Menjelaskan faktor internal & eksternal masa kejayaan umat Islam 

4.1.Menyajikan deskripsi masa kejayaan umat Islam 
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C. INDIKATOR 

1.1.1. Siswa memahami masa kejayaan umat islam 

1.1.2. Siswa memahami factor internal & eksternal pada masa kejayaan 

umat Islam 

2.1.1. Siswa menjelaskan factor internal & eksternal pada masa 

kejayaan umat Islam 

2.1.2. Siswa mendeskripsikan masa kejayaan umat Islam 

 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi 

dan mengkomunikasi diharapkan siswa dapat: 

1. Memahami tentang masa kejayaan umat Islam. 

2. Memahami factor internal dan eksternal pada masa kejayaan umat 

Islam 

Islam. 

 
 

3. Menjelaskan factor internal dan eksternal pada masa kejayaan umat 

 
 

4. Mendeskripsikan masa kejayaan umat Islam. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Masa Kejayaan Umat Islam 

Kejayaan umat Islam ditandai dengan adanya dua kerajaan besar, yaitu 

Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Periode ini terjadi sekitar tahun 650 – 

1250 M biasa disebut Periode Klasik. Pada masa Dinasti Umayyah, perkembangan 

Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya 

bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Adapun perkembangan Islam 

pada masa Dinasti Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah 

meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan (arsitektur), social, dan 

militer. Kemajuan umat Islam, baik pada masa Dinasti Umayyah maupun Dinasti 

Abbasiyah terjadi karena ada factor internal dan eksternal. 
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Berikut factor internalnya. 

1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam 

2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju 

3. Islam sebagai rahmat seluruh alam 

4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai 

kehidupan duniawi dan ukhrawi 

Factor eksternal sebagai berikut. 

1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang 

lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh 

Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, 

mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. 

Adapun pengaruh yunani, yaitu masuk melalui berbagai macam terjemah 

dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 

2. Gerakan Terjemah pada masa periode Klasik. Usaha penerjemah kitab- 

kitab asing ini dilakukan dengan giat. Pengaruh gerakan terjemahan 

terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang 

astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. 

Munculnya para cendikiawan di berbagai bidang ilmu pengetahuan 

membuat perkembangan Islam mengalami masa kejayaan. Berikut beberapa tokoh 

cendikiawan pada masa kejayaan Islam. 

1. Ilmu filsafat, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajah, Ibnu Thufail, Ibnu 

Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusd. 

2. Bidang kedokteran, yaitu Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Thabib bin 

qurra. Ar-Razi atau Razes, dan Ibnu Sina. 

3. Bidang matematika, yaitu Umar Al-Farukhan dan Al-Khawarizmi. 

4. Bidang astronomi, yaitu Al-Farazi, Al-Gattani/Al-Betagnius, Abul Wafa, 

dan Al-Farghoni atau Al Fragenius. 

5. Bidang seni ukir, yaitu Badr dan Tariff. 

6. Ilmu Tafsir, yaitu Ibnu Jarir ath Tabary, Ibnu Athiyah al-Andalusy, 

Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishak. 
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7. Ilmu Hadits, yaitu Imam Bukhori, Imam Muslim, Ibnu Majjah, Abu Daud, 

At-Tarmidzi. 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 

Strategi Pembelajatan : Small Group Discussion. 

G. SUMBER PEMBELAJARAN 

1.Buku LKS 

2. Internet 

 
 

H. MEDIA ATAU ALAT PEMBELAJARAN 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

 
 

I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

Kegiatan Deskripsi Waktu 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

- Guru mengucap salam dan berdoa bersama dengan 

penuh khidmat. 

-  Guru memeriksa kehadiran peserta didik, kerapian 

berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

- Guru menyapa peserta didik. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

-Guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya 

dengan cara membuka pertanyaan secara komunikatif 

 

 

 

 

 

menit 

 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati 

- Peserta didik mengamati penjelasan masa kejayaan 

umat Islam 

- Peserta didik mengamati penjelasan tentang factor 

internal dan eksternal pada masa kejayaan umat 

Islam 

 

 

 
menit 
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 Menanyakan 

- Guru memancing peserta didik untuk menanggapi/ 

bertanya tentang materi yang telah disampaikan. 

-Guru memberikan pertanyaan tentang masa kejayaan 

umat Islam. 

 

 

menit 

Mengeksplorasi/Mengeksperimen 

- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa 

kelompok ahli. 

- Masing-masing kelompok tersebut mendiskusikan 

tema yang ditentukan oleh guru. 

 

 

 

 

 
menit 

Mengasosiasi 

 Setiap kelompok memberikan pendapatnya dari hasil 

diskusi tentang tema yang dibahas. 

 
menit 

Mengkomunikasikan hasil 

- Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi. 

- Guru meminta kelompok lain untuk menanggapinya. 
 

 

 

 

menit 

 

 

 
Penutup 

- Berilah peserta didik pertanyaan untuk mengecek 

pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. 
menit 

- Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi dan tindak 

lanjut. 
menit 

Bersama-sama menutup   pelajaran   dengan   berdoa 

kemudian diakhiri dengan salam penutup. 
menit 

 

J. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai 

bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 

pembelajaran. 
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Tugas 

 Tiap kelompok semua anggotanya memberikan pendapat mengenai tema 

dari soal yang dikasih guru. 

Kelompok 1 Tema 1= Diskusikan dan beri tanggapan kalian mengenai 

masa kejayaan Islam pada Masa Dinasti Umayyah ! 

Kelompok 2 Tema 2= Diskusikan dan beri tanggapan kalian mengenai 

masa kejayaan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah ! 

Observasi 

 Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi 

terkait dengan : 

Sikap yang ditunjukkan siswa terkait dengan proses pembelajaran 

dan pelaksanaan jalannya diskusi, serta kerja kelompok 

 

 
o. 

Nama Siswa Aspek yang di amati Keterang 

an 

        

        

        

 

Aspek yang dinilai : keaktifan,  aktifitas berpendapat, kerja sama,  keberanian berpendapat. 

Evaluasi Hasil 

Penilaian Tes (essay) dan Penilaian non tes (Self Asessment) 

 

 


