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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Media Gambar 

1. Pengertian  

Berbicara tentang media, kata media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar.1 Media adalah suatu perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

ke penerima pesan.2  

Sedangkan gambar adalah suatu pesan yang berbentuk lukisan atau 

gambaran suatu kejadian yang paling umum dipakai.3 Jadi, media gambar 

merupakan suatu perantara yang digunakan oleh guru dalam memperjelas 

penyampaian materi pelajaran kepada para siswa yang berupa pesan 

bergambar. 

Menurut Ahmad Rohani: gambar adalah suatu media yang digunakan 

untuk memperjelas pengertian kepada peserta didik sehingga anak-anak dapat 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran.4 

Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar di 

sekolah yang digunakan oleh setiap guru. Di antara media pendidikan, gambar 

adalah media yang paling umum digunakan. Media gambar merupakan bahasa 

                                                           
1 Arif S, Sadiman dkk, Media Pendidikan;Pengertian, Penembangan dan Pemanfaatan, (Jakarta:PT 

RajaGrafindo Persada,2010), hlm 6 
2 Ibid, hlm. 6 
3 Ibid. hlm. 29 
4 Ahmad Rohani,  Media Instruksional Edukatif,  (Raneka Cipta, 1997),  hlm. 76 
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yang sangat umum yang dapat dimengerti dan dinikmati dimana-mana, 

apalagi pada tahap anak sekolah dasar pada hakikatnya mereka sangat 

menyenangi hal-hal yang berkaitan dengan gambar.5 

Oleh karena itu, penggunaan media haruslah disesuaikan terlebih dahulu 

dengan karateristik materi pelajaran, dan peserta didik. Sehingga terciptalah 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Jadi media gambar adalah media 

yang digunakan oleh guru dalam bentuk gambar agar mempermudah dalam 

menyampaikan materi kepada para siswa. Menurut Wina Sanjaya gambar 

adalah sebuah media pembelajaran yang merupakan bagian dari media grafis, 

yang dapat mengkomunikasikan data dan fakta melalui gambar dan kata-kata.6 

Bila berbicara tentang metode, maka suatu metode tersebut akan mudah 

dicapai bila ditunjang dengan penggunaan suatu media yang memadai. Oleh 

karena itu, seorang guru harus benar-benar memmahami setiap karateristik isi 

materi pelajaran sebelum meyampaikannya kepada siswa. Sebab akan 

mempengaruhi proses pembelajaran. 

Menurut Robert Hanick, Dkk (1986) mendefinisikan media yaitu: 

sesuatu yang membawa informasi antara sumber atau (source) dan penerima 

atau (receiver) informasi.7 

                                                           
5 Ibi, hlm. 29 
6 Wina Wijaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana  Pranadamedia Group. 2014), hlm. 

157 
7 Ibid, hlm. 57 
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Sedangkan menurut Webster, gambar adalah bagian dari media grafis 

melalui perpaduan antara gambar dan kata-kata, sehingga dapat 

mengkomunikasikan gagasan ataupun kata-kata.8 

Banyaknya pendapat mengenai pengertian dari media dan gambar yang 

telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat kita pahami bahwa 

media gambar merupakan sebuah media yang dapat merepresentasikan dan 

membantu dalam mempermudah guru ketika proses pembelajaran sedang 

dilakukan, sebab para guru terbantu dengan pemanfaatan gambar yang 

dijadikan sebagai media pembelajaran. 

Dengan demikian media gambar adalah suatu perantara yang hendak 

disampaikan dengan menggunakan gambar yang dijadikan perantara dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. 

2. Langkah-langkah dalam menerapkan media gambar 

Adapun Langkah-langkah dalam penerapan media gambar sebagai 

berikut:9 

a. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui 
OHP. 

c. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 
 memperhatikan/menganalisa gambar. 

d. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari 
analisa gambar tersebut dicatat    pada kertas. 

e. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 
                                                           

8 Nana Sudjana dan Ahmas Rivai,  Media Pengajaran,  ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),  hlm 
27 

9 Arif S Sadiman, DKK, Media Pendidikan (Penegertian, Pengembangan Dan Pemanfaatan), (Jakarta: 
PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 82  
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f. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan 
materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 
 

3. Kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan media gambar 

Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan media 

gambar:10 

a. Kelebihan 

1 Siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contohgambar. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

1. Kekurangan: 

1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. 

2. Memakan waktu yang lama. 

B. Metode Sosiodrama 

1. Pengertian  

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, metode berarti cara, jalan, dan 

langkah.11 Maksudnya, metode adalah suatu cara yang sistematis dan terfikir 

secara baik untuk mencapai tujuan, prinsip dan praktek-praktek pengajaran.12 

Sedangkan di dalam bahasa Arab yaitu  thariqoh yang berarti langkah-langkah 

atau cara.13 Maksudnya langkah atau cara yang dipersiapkan untuk melakukan 

suatu pekerjaan. 

                                                           
10 Ibid, hlm. 87  
11 Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hlm. 374 
12 Ibid., hlm. 374 
13  Ramayulis, Metodologi Penelitian Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm 2 
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Menurut Drs.Agus M. Hardjana mengemukakan metode ialah cara yang 

telah dipikirkan secara matang yang dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah tertentu demi tercapainya sebuah tujuan. Titus, mengatakan bahwa 

metode ialah serangkaian cara dan langkah-langkah yang tertib untuk 

menegaskan suatu bidang keilmuan. Almadk  menjelaskan bahwa: metode 

ialah suatu cara dengan menerapkan berbagai prinsip yang logis terhadap 

suatu penemuan dan penjelasan kebenaran.14  

Sedangkan Macquarie, Metode merupakan suatu cara dalam melakukan 

sesuatu terutama suatu hal yang berkaitan dengan rencana tertentu. Rosdy 

Ruslan mengemukakan metode sebagai kegiatan ilmiah yang berhubungan 

dengan cara kerja dalam memahami suatu subjek maupun objek penelitian 

dalam upaya menemukan suatu jawaban secara ilmiah dan keabsahannya dari 

sesuatu yang diteliti. Wiradi. Metode merupakan seperangkat langkah dari apa 

yang harus dikerjakan secara tersusun dan sistematis.15 

Jika dicermati dari pendapat para ahli di atas dapat kita pahami bahwa 

metode merupakan cara yang tepat dan efektif dalam menyampaikan materi 

pelajaran serta dapat menjadi langkah yang sangat membantu guru untuk lebih 

mengembangkan materi pembelajaran. Serta dapat dijadikan sebagai bentuk 

pendekatan yang baik dan tepat dalam kegiatan belajar.  

                                                           
14

 Ibid., hlm. 2 
15 Ibid., hlm. 2 
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Jadi Metode adalah suatu cara ataupun langkah yang dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu serta untuk mendapatkan hasil yang hendak 

dicapai pula dengan penggunaan metode yang di terapkan. 

Di dalam Al-qur’an anjuran dalam penerapan metode atau media 

pembelajaran juga sangat ditekankan, hal ini dimaksudkan agar dalam 

menyampaikan sesuatu terutama dalam memberikan pengajaran ataupun 

dalam proses pembelajaran untuk menjadi lebih mudah dipahami. Seperti 

dalam surat An-Nahl ayat 125 yaitu:16 

                             

                             

 
Artinya : 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmh dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (pula). 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapatkan petunjuk”. 

 

Dari ayat di atas jelas bahwa penerapan metode atau media telah 

dianjurkan di dalam Al-qur’an. Terutama apabila dalam dunia pendidikan 

yang memang membutuhkan penerapan-penerapan dari berbagai metode dan 

media dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. 

Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik. 

                                                           
16 Al-qur’an nul Karim, Al-qur’an terjemahan, (Bandung: Diponogoro, 2006), hlm. 224 
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Selanjutnya, sosiodrama adalah sebuah metode yang didasarkan pada 

penghayatan seseorang kepada tokoh yang akan didramakan.17 Menurut 

Oemar Hamalik sosiodrama adalah: suatu jenis teknik simulasi yang secara 

umum digunakan untuk hubungan sosial dan antar insan.18 

Menurut Ibrahim: sosiodrama adalah metode yang digunakan untuk 

mengajarkan nilai-nilai dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

hubungan sosial, keluarga, sekolah, maupun masyarakat.19 Sedangkan Nana 

Syaodih mendefenisikan bahwa: sosiodrama merupakan metode yang 

digunakan tidak hanya untuk mengajarkan nilai-nilai dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial, keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat tetapi, diharapkan dapat benar-benar dipahami.20 

Bila melihat banyaknya pendapat tentang sosiodrama di atas maka 

terdapat kesamaan yang hendak diungkapkan oleh para ahli tersebut. 

Persamaannya adalah terletak pada pemahaman mereka yang menyatakan 

bahwa, sosiodrama merupakan suatu metode yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal semacam ini siswa dapat mendramatisirkan materi 

sehingga menyalurkan pembelajaran agar lebih mudah dan berjalan dengan 

lancar serta menyenangkan. 

                                                           
17 Rosyita, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rieka Cipta, 2012), hlm. 90 
18 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan System, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), hlm. 199 
19  R. Ibrahim dan Nana Syaodih, Perencanan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 107 
20 Ibid., hlm 107  
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Maka, dapat dipahami bahwa metode sosiodrama adalah metode 

pembelajaran yang berdasarkan nilai-nilai daripada penerapan sosial yang 

terjadi lalu dapat dipraktikkan ke dalam suasana belajar siswa atau suatu cara 

yang ditempuh oleh guru dengan mendramatisasikan segala apapun yang ada 

pada tokoh cerita yang diperankan oleh para siswa. 

2. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode sosiodrama 

Dalam menerapkan metode ini agar berhasil dengan efektif, maka perlu 

memperhatikan langkah-langkahya sebagai berikut:21  

a. Guru harus menerangkan kepada siswa,  untuk memperkenalkan metode 
ini, bahwa dengan metode sosiodrama ini dapat diharpkan memecahkan 
masalah hubungan sosial yang aktual. Maka guru kemudian akan 
menunjuk beberapa siswa yang akan berperan, masing-masing akan 
mencari dan memecahkan masalh dalam perannya. Sedangkan siswa 
yang lain menjadi penonton dengan tugas-tugas tertentu pula. 

b. Guru harus memilih masalah yang urgen, sehingga menarik minat anak. 
Ia mampu menjelaskan dengaan menarik, sehingga siswa terstimulasi 
untuk memecahkan masalah itu. 

c. Agar siswa memahami peran dalam setiap peristiwanya, maka guru 
harus bisa menceritakan sambil mengatur adegan yang pertama. 

d. Bila ada kesedian untuk menjadi sukarela dari para siswa untuk 
berperan, harap ditanggapi tapi guru harus mempertimbangkan apakah 
dia tepat untuk memerankan suatu peran. Bila tidak ditunjuk saja siswa 
yang memiliki kemampuan serta pengalaman seperti yang diperankan 
itu. 

e. Jelaskan pada pemeran-pemeran itu secara baik, sehingga mereka tahu 
tugas dan perannya, menguasai masalahnya pandai bermimik maupun 
berdialog. 

f. Siswa tidak harus menjadi penonton yang aktif, disamping mendengar 
dan melihat, mereka harus bisa memberi saran dan kritik pada apa yang 
dilakukan saat sosiodrama selesai dilakukan. 

g. Bila siswa belum terbiasa, perlu dibantu guru dalam menimbulkan 
kalimat pertama dalam dialog. 

                                                           
21 Rosyita N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineika Cipta, 2012), hlm. 91-92  
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h. Setelah sosiodrama dalam kondisi klimaks, maka harus dihentikan agar 
kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dapat didiskusikan 
secar umum. Sehingga para penonton dapat berpartisipasi dan 
berpendapat, menilai permainan dan sebagainya. Sosiodrama dapat pula 
dihentikan apabila menemukan jalan buntu. 

i. Sebagai tindak lanjut untuk diskusi, walau mungkin masalahnya , belum 
terpecahkan, maka perlu dibuka ruang tanya jawab, diskusi atau 
karangan yang berbentuk sandiwara. 
 

3. Kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan metode sosiodrama 

Adapun kelebihan dan Kelemahan dalam menerapkan metode 

Sosiodrama sebagai berikut:22 

1. Kelebihan: 

a. Siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi 

bahan yang akan didramakan. Sebagai pemain harus memahami, 

menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang 

harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan siswa harus 

tajam dan tahan lama. 

b. Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu main 

drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya 

sesuai dengan waktu yang tersedia. 

c. Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga 

dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari 

sekolah. Jika seni drama dibina dengan baik kemungkinan besar 

mereka akan menjadi pemain yang baik kelak. 

                                                           
22 Ibid., hlm. 92  
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d. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan 

sebaik-baiknya 

e. Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi 

tanggung jawab dengan sesamanya. 

f. Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar 

mudah dipahami orang lain. 

g. Memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berperan aktif 

mendramatisasikan sesuatu masalah sosial yang sekaligus melatih 

keberanian serta kemampuannya melakukan suatu agenda di muka 

orang banyak. 

h. Suasana kelas sangat hidup karena perhatian para murid semakin 

tertarik melihat adegan seperti keadaan yang sesungguhnya. 

i. Para murid dapat menghayati seseuatu peristiwa, sehingga mudah 

memahami, membanding-banding, menganalisa serta mengambil 

kesimpulan berdasarkan penghayatannya sendiri. 

j. nak-anak menjadi terlatih berpikir kritis dan sistematis. 

2. Kelemahan  

a. Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi 

kurang kreatif. 

b. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka 

pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan 

pertunjukan. 
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c. Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit 

menjadi kurang bebas. 

C. Proses Pembelajaran 

1. Pengertian 

Kata proses berasal dari bahsa Latin yaitu dari kata processus yang 

artinya adalah berjalan kedepan. Kata ini memiliki konotasi urutan atau 

langkah kemajuan yang mengarah pada suatu tujuan.23 Istilah pembelajaran 

berasal dari kata belajar yang artinya usaha untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan.24Adapun proses pembelajaran menurut Reber (1998) ialah cara-

cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan yang 

ditimbulakan sehingga tercapainya hasil-hasil tertentu.25 

Menurut Witherington dalam buku Educational Psychologi 

mengemukakan proses pembelajaran adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyenangkan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi 

yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. 

Darsono secara umum menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai 

“suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah 

laku siswa berubah kearah yang lebih baik”. Sedangkan secara khusus 

pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut:26 

                                                           
23 Muhibbin Syah,  Psikologi Belajar,  (Jakarta; RajaGrafindo Persada,  2010),  hlm.109 
24 Ngalim Purwanto,  Psikologi Pendidikan,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.84 
25 Ibid.. hlm. 109 
26

 Muhibbin Syah, Op. Cit, hlm. 35. 
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Teori Behavioristik, mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan 

(stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus dan respon (tingkah laku yang 

diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan yang berhasil harus diberi hadiah 

dan atau reinforcement (penguatan). Teori Kognitif, menjelaskan pengertian 

pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari.27 

Teori Gestalt, menguraikan bahwa pembelajaran merupakan usaha guru 

untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa 

lebih mudah mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola 

bermakna). Teori Humanistik, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya.28 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi, yaitu proses penyampaian 

pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima 

pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media dan penerima pesan adalah 

komponen-komponen proses komunikasi. Proses yang akan dikomunikasikan 

adalah isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam kurikulu sumber pesannya 

bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis buku dan media. 

                                                           
27 Op., Cit. Hlm. 35 
28 Op., Cit. Hlm. 35 
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Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan proses dua arah, yang 

mana mengajar adalah dilakukan oleh guru sebagai pihak pendidik. 

Sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran mempunyai arti 

disetiap kegiatan yang dirancang untuk membantu sesorang mempelajar suatu 

kemampuan nilai yang baru. Proses interaksi dalam pembelajaran terjadi 

antara unsur guru secara terprogram dalam mengajar untuk membuat siswa 

belajar secara aktif yang menekankan kepada penyediaan sumber belajar. 

Pada dasarnya kesiapan guru untuk mengenal kemampuan dan 

karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama dalam 

meyampaikan bahan belajr dan menjadi indikator suksesnya pelaksaan 

pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran siswa akan dihadapkan dengan 

berbagai macam proses yang akan dilewatinya, yaitu dengan proses tersebut 

akan terjadi antara siswa dengan guru. 

Jadi, dalam proses pembelajaran terdapat interaksi antara siswa dengan 

siswa, antara guru dengan siswa serta siswa dengan isi materi pembelajaran. 

Interaksi tersebut dapat mendorong terjadinya perilaku atau dapat mendorong 

terjadinya proses pembelajaran kearah kemajuan bagi siswa yang meliputi 

kecakapan dan kepandaian. Serta karena adanya faktor-faktor yang 

mendukungnya. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran  

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita 

bedakan menjadi dua macam, yaitu: Faktor internal (faktor dari dalam siswa), 



48 

 

yakni kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal (faktor dari luar 

siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar siswa.29 

a. Faktor Internal 

Adapun faktor internal meliputi aspek fisiologi dan aspek psikologi 

a) Aspek Fisiologi 

Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-

organ tubuh dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat 

kesehatan indera pendengaran dan indera penglihatan. Apabila daya 

pendengaran dan penglihatan siswa yang rendah, akan menyulitkan 

siswa dalam menyerap informasi. Akibatnya, akan ada hasil negatif 

yaitu terhambatnya proses informasi yang dilakukan oleh sistem 

memori yang ada dalam otak siswa tersebut. 

Maka solusi yang tepat untuk masalah ini adalah tempatkanlah 

siswa tersebut didepan kelas karena kekurangan mereka tersebut akan 

dapat diatasi dengan mudah. Langkah bijak ini perlu dilakukan agar 

dapat menerima dan menyerap informasi yang mereka dengar dan 

lihat. 

b) Aspek Psikologi 

Adapun yang termasuk ke dalam aspek psikologi adalah: 

 
                                                           

29
  Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 145. 
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1. Kecerdasan atau intelegensi 

Intelegensi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan 

psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri 

dengan lingkungan belajar. Tingkat kecerdasan siswa sangat 

mempengaruhi dan menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. Artinya semakin tinggi tinggi kemampuan intelegensi siswa 

makin semakin besar pula peluang untuk meraih kesuksesan. 

Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi siswa 

semakin kecil pula peluang kesuksesannya.  

2. Sikap Siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk merespon apa yang ada disekitarnya baik 

secara positf atau negatif. Siswa yang baik adalah siswa yang dapat 

menunjukkan sikap baik saat pelajaran berlangsung adalah siswa 

yang memperhatikan dan menerima pelajaran dengan baik. 

Sebaliknya, sikap siswa yang negatif adalah siswa yang bandel 

dalam mengikuti pelajaran yang tengah berlangsung di kelas.  

Adapun langkah baik yang harusnya dilakukan oleh seorang 

guru yaitu mencontohkan sikap yang baik kepada siswa dan 

mengajarkan ketauladan kepada siswa. Sehingga sikap siswa dapat 

menjadi positif. 
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3. Bakat Siswa 

Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

oleh seseorang untuk mencapai keberhasilan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai 

kemampuan inddividu untuk melakukan tugas tertentu tanpa 

banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. 

Sehubungan hal di atas, bakat akan mempengruhi tinggi atau 

rendahnya tingkat prestasi belajar dalam bidang-bidang studi 

tertentu. Oleh sebab itu para guru harus memahami terlebih dahulu 

bakat dan kemampuan anak dalam menyelesaikan suatu persoalan 

tertentu. Serta orangtua juga harus memperhatikan dan memahami 

pula bakat anak  secara mendalam. 

4. Minat Siswa 

Secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat juga 

harus dimiliki oleh apabila hendak mengikuti suatu pelajaran, jika 

tidak seorang siswa tidak akan bergairah dalam mengikuti 

pelajaran yang tengah berlangsung di kelas. 

5. Motivasi  

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme 

baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu. Dalam hal ini motivasi berarti pemasok daya atau 
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pendorong dalam berbuat sesuatu. Dalam perkembangan 

selanjutnya, motivasi dibedakan dalam dua macam yaitu: motivasi 

intrinsik dan motovasi ekstrinsik. 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang muasalnya bersumber 

dari dalam diri sendiri yang dapat mendorong untuk berbuat 

sesuatu, termasuk menyenangi suatu pelajaran tertentu. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau hal keadaan yang 

datangnya dari luar luar individu itu sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan suatu pekerjaan tertentu.  

Adapun yang termasuk dalam kategori motivasi ekstrinsik 

yaitu: pujian dari guru, hadiah yang diberikan oleh guru sebagai 

reward, peraturan/tata tertib sekolah, suri teladan orangtua, guru 

dan seterusnya merupakancontoh-contoh konkritmotivasi 

ekstrinsik yang dapat membaantu dan menolong siswa dalam 

belajar.30 

b. Faktor Eksternal 

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu 

terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan non sosial 

1. Lingkungan Sosial 

Adapun yang termasuk ke dalam lingkungan sosial siswa adalah 

masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar tempat 

                                                           
30 Ibid., hlm. 145-153  
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tinggal siswa. Kondisi siswa yang tinggal dilingkungan kumuh yang serba 

kekurangan dan anak-anak pengangguran, misalnya akan sangat 

mempengaruhi aktifitas belajar siswa. Paling tidak siswa tersebut akan 

mengalami kesulitan ketika memerlukan teman belajar atau berdiskusi. 

Kebiasaan yang diterapkan orangtua siswa dalam mengelola 

keluarga yang keliru, seperti kelalaian orangtua dalam memonitor 

kegiatan anak dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Dalam 

hal ini bukan saja anak tidak mau belajar, tetapi anak akan lebih 

cenderung berprilaku yang tidak baik atau menyimpang  

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua 

dan keluarga siswa, ketegangan keluarga dan lainnya seperti masyarakat 

yang berprilaku tidak baik akan memberikan dampak yang baik ataupun 

dampak yang buruk terhadap kegiatan belajar siswa yang akan akan 

dicapai. 

Adapun yang termasuk ke dalam lingkungan sosial siswa adalah 

juga  masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar 

tempat tinggal siswa. Kondisi siswa yang tinggal dilingkungan kumuh 

yang serba kekurangan dan anak-anak pengangguran, misalnya akan 

sangat mempengaruhi aktifitas belajar siswa. Paling tidak siswa tersebut 

akan mengalami kesulitan ketika memerlukan teman belajar atau 

berdiskusi. 
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Kebiasaan yang diterapkan orangtua siswa dalam mengelola 

keluarga yang keliru, seperti kelalaian orangtua dalam memonitor 

kegiatan anak dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Dalam 

hal ini bukan saja anak tidak mau belajar, tetapi anak akan lebih 

cenderung berprilaku yang tidak baik atau menyimpang  

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua 

dan keluarga siswa, ketegangan keluarga dan lainnya seperti masyarakat 

yang berprilaku tidak baik akan memberikan dampak yang baik ataupun 

dampak yang buruk terhadap kegiatan belajar siswa yang akan akan 

dicapai.  

2. Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, 

alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.  

Rumah yang sempit dan berantakan disuatu perkampungan yang 

terlalu padat dan tidak memiliki sarana umum untuk kegiatan anak seperti 

lapangan volli misalkan, akan mendorong siswa untuk berkeliaran ke 

tempat-tempat yang sebenarnya tak pantas untuk mereka kunjungi. 

Kondisi rumah dan perkampungan seperti itu juga mempunyai pengaruh 

buruk terhadap siswa. 
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Khusus untuk waktu yang disenangi dalam belajar oleh siswa 

seperti pagi atau sore hari. Adapun belajar pada pagi hari lebih akan 

efektif dari pada waktu-waktu lainnya. Namun adapula yang lebih senang 

belajar pada sore hari bahkan ada yang belajar pada waktu malam ataupun 

tengah malam. Perbedaan ini mungkin dimiliki oleh semua siswa, tetapi 

kesukaan waktu belajar merupakan hak anak untuk mencari kenyamanan 

dalam belajar.31 

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal terbagi menjadi dua, 

yaitu terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan non sosial 

D. Indikator dalam proses pembelajaran 

Perlu ditegaskan bahwa setiap saat dalam kehidupan terjadi suatu proses 

pembelajaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak. Dari 

proses belajar mengajar ini akan diperoleh suatu hasil, yang pada umumnya disebut 

hasil pengajaran atau hasil pembelajaran. Tetapi agar memperoleh hasil yang optimal, 

proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan terorganisir dengan baik. 

Proses adalah memberikan perubahan dalam perkembangan pendidikan pada 

siswa, sementara belajar merupakan suatu kegiatan anak didik dalam menerima, 

menanggapi serta menganalisa pelajaran yang telah disajikan oleh guru yang nantinya 

berakhir pada kemampuan untuk menguasai bahan  pelajaran yang disajikan. 

Sedangkan mengajar yaitu suatu kemampuan guru sebagai pendidik yang 

                                                           
31 Ibid., hlm. 154-155.  
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melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tujuan dapat memberikan dan mengatasi 

kendala dalam menyampaikan materi kepada anak didik. 

Menurut M. Uzer Usman, yang termasuk dalam indikator proses pembelajaran 

antara lain tujuan yang hendak dicapai serta pengembangan perangkat pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode mengajar, alat peraga, dan evaluasi.32 Semua bagian 

tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.  

Adapun dalam satu kali proses pembelajaran, yang pertama kali dilakukan 

oleh guru adalah merumuskan tujuan, selanjutnya pengembangan mengajar yang 

merupakan wahana pengembangan materi pelajaran sehingga dapat dicerna sesuai 

dengan kemampua siswa. Kemudian untuk mempermudah guru dalam memperjelas 

materi pelajaran maka digunakanlah media dan metode untuk menunjang tercapainya 

tujuan tersebut. Sehingga langkah akhir adalah, mengevaluasi atau menentukan alat 

evaluasi yang dapat mengukur tercapai atau tidaknya dalam proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. Sehingga guru dapat mengetahui hasil dari proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

Selanjutnya dibawah ini akan dijelaskan secara rinci mengenai indikator 

proses pembelajaran: 

a. Tujuan pembelajaran 

Tujuan adalah pedoman sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar. Pada hakikatnya tujuan pembelajaran adalah 

                                                           
32

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 77  
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tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan biasanya tujuan dirumuskan dalam 

benmtuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. 

Selain fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai guru juga hendaklah 

memperhatikan pengembangan perangkat pembelajaran yang terstruktur 

dengan baik. Adapun yang menjadi fokusnya disini adalah pembuatan 

rancangan rencana pembelajaran atau yang sering disebut RPP. Dalam hal 

ini guru harus memperhatikan perencanaan perangkat pembelajaran 

tersebut seperti: 

a) Memilih isi mata pelajaran 

b) Menata urutan topik-topik pembahasan 

c) Mengalokasi waktu 

d) Metode pembelajaran 

e) Memilih alat-alat bantu dalam kegiatan pembelajaran 

f) Serta menyediakan ukuran standar dalam mengukur hasil belajar para 

siswa. 

Oleh karena itu, perencanaan rancangan pembelajaran sedikit banyak 

akan memberikan pengaruh terhadap perumusan tujuan pembelajaran serta 

perencanaan rancangan pendidikan juga menjadi bagian yang memberikan 

andil dalam menciptakan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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b. Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran atau sering disebut dengan bahan 

pelajaran merupakan salah satu sumber belajar bagi anak didik, sebab 

itulah bahan pelajaran disebut sumber belajar. Bahan pelajaran 

merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses 

pembelajaran, sebab tanpa bahan pelajaran mustahil kegiatan 

pembelajaran akan terjadi. Oleh karena itu guru dituntut untuk 

memilih dan menguasai bahan pelajaran agar proses pembelajaran 

berjalan dengan baik. 

Biasanya aktifitas anak didik akan berkurang apabila bahan 

pelajaran tidak menarik disebabkan oleh guru yang terkadang tidak 

memahami atau menguasai bahan pelajaran, maka hendaklah bagi 

para guru lebih baik menyampaikan bahan sesuai dengan 

perkembangan bahasa anak didik dari pada menuruti kemampuan diri 

guru sendiri.   

c. Metode pembelajaran 

Di dalam bahsa arab metode berasal dari kata thariqoh, yang 

berarti jalan atau cara.33 Jadi metode adalah cara yang biasa digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik. 

Penggunaan metode terkadang harus disesuaikan oleh guru dan guru 

terkadang menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas, jumlah 
                                                           

33
 Ramayulis, Metodologi Penelitian Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 2  
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siswapun terkadang mempengaruhi penggunaan suatu metode. Dalam 

perumusan tujuan guru perlu merumuskan dengan jelas dan diukur. 

Dengan demikian memudahkan bagi guru menentukan metode yang 

akan dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah 

dirumuskan. 

Adapun cara dalam menentukan metode agar menjadi lebih 

efektif dalah seorang guru harus memilih metode yang cocok yang 

harus digunakan pada saat mengajar di dalam kelas. Karena sangat 

banyak macam metode yang ada untuk digunakan oleh guru. Namun 

tidak semua metode bisa dikategori sebagai metode yang baik, dan 

tidak semua metode juga dapat dinilai jelek. Sebab baik atau tidaknya 

suatu metode yang gunakan semuanya kembali kepada guru yang 

terampil dalam memilih sesuai dengan bahan dan tuntutan 

pembelajaran. 

d. Media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan jamak dari kata 

medium yang secara harfih bermakna perantara atau pengantar.34 

Artinya media adalah suatu perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Menurut Robert Hanick (1998) 

                                                           
34

 Arif S Sadiman, dkk, Media Pendidikan:Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatan, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada), hlm. 6  
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mendefenisikan media yaitu sesuatu yang membawa informasi antara 

sumber (source) dan penerima (receiver) informasi.35  

Bila melihat dari defenisi yang telah diungkapkan oleh Robert 

Hanick di atas dapat dipahami bahwa media pengajaran bisa di artikan 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan dapat 

membantu proses pembelajaran. Sehingga dapat menciptakan motivasi 

belajar dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

e. Evaluasi  

Evaluasi merupakan tindakan akhir atau proses untuk 

menentukan nilai hasil dari sesuatu yang telah dilakukan. Menurut 

Depdiknas sebagaimana dikutip oleh Sukiman (2012) evaluasi 

diarahkan kepada dua hal:36 

a) Pertama, evaluasi merupakan alat mendapatkan data yang 

digunakan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau 

taraf kemajuan belajar yang dicapai oleh peserta didik, 

setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka 

waktu tertentu. 

                                                           
35

 Nana Sudjana dan Anas Rivai, media pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm. 27  
36 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 15 
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b) Evaluasi diarahkan untuk mengetahui tingkat efektifitas dari 

program pembelajaran yang disusun oleh guru serta proses 

pembelajaran yang telah diselenggarakan. 

Sedangkan fungsi evaluasi adalah menurut anas sudijono 

(2011) secara umum:37 

a) Sebagai diagnosa (memeriksa kelemahan siswa pada 

kesulitan tertentu) 

b) Memberikan informasi penempatan (tingkatan siswa) 

c) Sebagai acuan dalam tahap seleksi bagi siswa 

d) Sebagai pedoman dalam mengetahui kesuliatan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

e) Petunjuk ketercapaian program  

Adapun penilaian yang akan diteliti oleh penulis yaitu 

berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh M. Uzair Usman, 

bahwa indikator proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen 

di atas meliputi tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Namun 

disini peneliti hanya akan melakukan penilaian terhadap aspek 

indikator metode pembelajaran dan media pembelajaran yang 

diterapkan dalam penelitian ini. Maka dalam hal ini penilaian yang 

dilakukan peneliti terfokus pada metode sosiodrama dan media 

                                                           
37

Ibid ., hlm. 15 
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gambar pada proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam terutama 

pada standar kompetensi (memahami keperwiraan nabi saw) dan 

kompetensi dasar (mendeskripsikan dan meneladani keperwiraan nabi 

saw) dari materi SKI kelas V. Sehingga para siswa mampu untuk 

menerapkan pembelajaran disekolah sebagai bentuk keberhasilan dari 

indikator pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. 

E. Mata pelajaran Sejarah kebudayaan Islam 

1. Pengertian 

a. Sejarah  

Kata sejarah sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu 

“syajaratun”yang artinya pohon.  Apabila digambarkan secara 

sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan 

ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, 

lalu layu dan tumbang.38 

Menurut sejarawan muslim Ibnu Khaldun mendefenisikan 

bahwa, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau 

peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi terjadi 

pada watak masyarakat, seperti keliaran masyarakat, keramah-

tamahan, dan solidaritas golongan: tentang revolusi dan 

pemberontakan oleh segolongan rakyat yang melawan golongan yang 

                                                           
38 Syamsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: AMZA, 2010), hlm. 1.  
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lain dengan akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara-negara 

dengan tingkat yang bermacam-macam.39 

Sedangkan menurut Sidi Gazalba, sejarah adalah gambaran 

masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, 

yanag disusun secara ilmiah dan lengakap, yang meliputi urutan fakta 

masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian 

dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu itu.40 

Adapun bila melihat pendapat yang telah diungkapkan oleh 

para ahli sejarah di atas bahwa sejarah merupakan awal terbentuknya 

suatu kejadian yang telah dilakukan manusia pada masa lalu. Sehingga 

dapat disebut sebagai sejarah yaitu yang terdiri dari segala macam 

tindak-tanduk yang telah mereka lakukan pada masanya tersebut. 

Dengan demikian sejarah adalah suatu peristiwa yang telah 

terjadi pada masa lalu yang diabadikan melalui tulisan ataupun lisan. 

b. Kebudayaan  

kata budaya diambil dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah 

yang mempunyai arti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

akal dan budi manusia. Sutan Takbir Alisjahbana mengatakan 

bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, terjadi 

dalam unsur-unsur yang berbeda yang terdiri dari pengetahuan, 

                                                           
39 Ibid.,  hlm. 2. 
40 Ibid., hlm. 2.  
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kepercayaan, seni, hukum, moral, adat-istiadat, dan segalanya yang 

diperoleh manusia.41 

Menurut Koentjoroningrat budaya merupakan sebuah sistem 

gagasan dan rasa. Sebuah tindakan dan karya yang dihasilkan oleh 

manusia di dalam kehidupannya. Yang bermasyarakat serta 

dijadikan kepunyaan dengan belajar.42 

Menurut Linton budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan 

pola-prilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasan 

yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat 

tertentu.43 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa budaya atau kebudayaan 

merupakan segala sesuatu yang terbentuk dan tercipta dari pada 

hasil perbuatan ataupun tindakan manusia, yang timbul akibat 

adanya campur tangan manusia.  

Dengan demikian kebudayaan adalah segala sesuatu yang telah 

dihasilkan manusia yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Sehingga 

kebudayaan itu dapat kita saksikan sebagai peninggalan budaya 

yang telah ada untuk kita lestarikan bersama.  

 

 
                                                           

41  Sutan Takbir Alisjahbana, Antropologi Baru, Cetakan ke-3, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), 207 
42 Ibid., hlm. 207 
43 Ibid., hlm. 207 
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c. Islam  

Adapun Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata 

salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. 

Selanjutnya diubah menjadi aslama yaang berarti berserah diri 

masuk dalam kedamaian.44 

Sementara itu menurut Harun Nasution bahwa Islam 

adalah suatu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh 

Allah kepada nabi Muhammad untuk masyarakat. Islam pada 

hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya 

membawa satu aspek saja, tetapi mengenai berbagai segi 

kehidupan manusia.45 

Sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali Islam adalah 

agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan 

Allah SWT, dan kesatuan dan persaudaraan umat Islam yaang 

menjadi bukti nyata bahwa selaras dengan kebenaran 

namanya.46 

Berdasarkan keterangan dari banyaknya pendapat di atas, 

maka Islam pada hakikatnya merupakan suatu agama yang di 

dalamnya terkandung berbagai nilai dan ajaran untuk umat 

manusia dalam menjalani kehidupan. Artinya Islam juga 

                                                           
44 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT RajaGrapindo Pesada, 2009), hlm. 61.  
45 Ibid., hlm. 64.  
46 Ibid., hlm. 64.  
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merupakan penyelamat hidup bagi umat manusia untuk 

mencapai keridhoan Allah SWT. 

Jadi Islam adalah suatu agama yang diturunkan Allah 

kepada manusia yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW 

mengandung ajaran dan nilai-nilai kehidupan yang 

berlandaskan Alquran dan Assunnah serta menjaga ukhuwaah 

islamiyah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah 

kebudayaan Islam adalah segala informasi atau keterangan 

mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam 

dari satu masa ke masa selanjutnya, sejak zaman lahirnya Islam 

hingga sekarang. 

2. Ruang lingkup dan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan 

Islam 

Adapun ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam  di Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi: 47 

a. Mengenal peristiwa hijrah nabi Muhammad saw. 

b. Memahami keperwiraan nabi Muhammad saw. 

c. Mengenal peristiwa Fathul Makkah 

d. Mengidentifikasi peristiwa akhir hayat Rasulullah saw. 

                                                           
47 Sugeng Sugiharto, Bingkai Sejarah Kebudayaan  Islam, (Untuk kelas V), (Solo: PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 1 
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Adapun tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam sebagai 

berikut:  

a. Dapat menciptakan dan membangun mental dan semangat 

yang kuat bagi anak-anak. 

b. Dapat membimbing anak-anak agar menjadi lebih beriman 

dan bertakwa kepada Allah SWT. 

Manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam sebagai 

berikut: 

a. Agar anak-anak mampu belajar dari kesalahan-kesalahan 

yang pernah terjadi pada masa lalu untuk tidak diulangi 

kembali. 

b. Agar anak-anak mampu menjadi suatu pribadi yang toleran 

dan peka terhadap sesamanya. 

c. Agar anak-anak mampu menjadi insan yang senantiasa tidak 

mementingkan diri sendiri dan bekerja sama dalam 

menghadapi segala hal. 

d. Agar mampu memberikan bimbingan dalam hidup yaitu 

sebuah kepribadian yang mencakup segala unsur, 

pengalaman, pendidikan, serta keyakinannya. 
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3. Standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) 

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar SKI 

kelas V sebagai berikut: 48 

Smt Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 

1 1. Mengenal peristiwa 

hijrah nabi Muhammad 

SAW ke Yastrib 

1.1 Mengidentifikasi 

sebab-sebab hijrah 

nabi Muhammad saw 

ke Yastrib 

 

1.2 Menceritakn 

peristiwa hijrah nabi 

Muhammad saw ke 

Yastrib 

1.3 Mengambil hikmah 

peristiwa hijrah nabi 

Muhammad saw ke 

Yastrib  

 

 2. Memahami keperwiraan 

nabi Muhammad SAW. 

2.1 Mendeskripsikan 

upaya yang 

                                                           
48
Ibid., hlm. 1.  
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dilakukan nabi 

Muhammad saw 

dalam membina 

masyarakat Madinah 

(sosial, ekonomi, 

agama, dan 

pertahanan.) 

2.2 Meneladani 

keperwiraan nabi 

Muhammad saw 

dalam membnina 

masyarakat Madinah 

 

II 3. Mengenal peristiwa 

Fathu Makkah 

3.1 Mengidentifikasi 

sebab-sebab 

terjadinya Fathu 

Makkah 

3.2 Menceritakan 

kronologi peristiwa 

Fathu Makkah 

3.3 Mengambil ibrah dari 
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peristiwa Fathu 

Makkah 

 

 4. Mengidentifikasi 

peristiwa akhir hayat 

Rosulullah SAW. 

4.1 Mencerikan 

peristiwa-peristiwa di 

akhir hayat 

Rosulullah saw 

4.2 Mengambil hikmah 

dari peristiwa akhir 

hayat Rosulullah  

 

 


