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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Metode Dakwah 

a. Pengertian Metode Dakwah 

       Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata yaitu meta 

(melalui) dan hodos (jalan atau cara). Dengan demikian metode 

dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber yang lain mengatakan 

bahwa metode berasal dari bahasa Jerman methodica, artinya 

ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal dari 

kata methodos artinya jalan sedangkan dalam bahasa arab disebut 

thariq. Metode berarti cara yang telah diatur melalui proses 

pemikiran untuk mencapai suatu maksud. 
38

 

       Secara harfiah da‟wah merupakan masdar dari fi‟il (kata kerja) 

da‟a dengan arti ajakan, seruan, panggilan, undangan. Selain itu 

terdapat varian makna dari etimologi da‟wah. Da‟wah dapat berarti 

do‟a.
39

 

       Metode dakwah (kaifiyah ad-da‟wah). Metode dakwah yaitu 

cara-cara penyampaian dakwah yang dilakukan seorang individu 

maupun kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan 

dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaknya 
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menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan 

kondisi mad‟u sebagai penerima pesan-pesan dakwah.
40

 

       Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian metode dakwah 

ialah upaya memanggil, menyeru, dan mengajak ( yang dimaksud 

mengajak disini yaitu mengajak ke ajaran agamanya yaitu agama 

Islam) manusia menuju Allah.
41

 

       Dari Penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian dari metode dakwah ialah cara, strategi yang dilakukan 

seseorang atau kelompok untuk mengajak, memanggil, menyeru 

orang untuk beriman kepada Allah sesuai ajaran agama Islam. 

b. Tujuan dan Fungsi Metode Dakwah  

       Dakwah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan 

dengan pengalaman ke-Islaman seseorang. Oleh karena itu, 

tindakan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media 

yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Inti dari tindakan dakwah 

adalah perubahah kepribadian seseorang, kelompok maupun 

masyarakat. Perubahan tersebut merupakan perubahan secara 

kultural yang merupakan akhir dari suatu proses tindakan 

dakwah.
42

 

       Merumuskan tujuan dakwah bermanfaat untuk mengetahui 

arah yang ingin dicapai dalam melaksanakan dakwah. Tanpa 

tujuan yang jelas, aktivitas dakwah menjadi kurang terarah, sulit 
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untuk diketahui hasilnya. Dan bisa jadi akan menyimpang dari 

target dan sasaran yang ingin dicapai. Hal terpenting yang harus 

diperhatikan ketika merumuskan tujuan berdakwah adalah siapa 

yang menjadi objek dakwah (laki-laki, perempuan, dewasa, remaja, 

berpendidikan tinggi atau tidaknya). Semakin dalam kita 

mengetahui objek dakwah, akan semakin baik dan mudah dalam 

menyusun tujuan dakwah. Selain mengetahui objek dakwah, untuk 

mencapai tujuan dakwah harus mengetahui strategi atau metode 

dakwah yaitu bagaimana cara objek  tersebut menyampaikan 

dakwahnya. 
43

 

       Setelah mengetahui objek dan metode dakwah tujuan dakwah  

ialah untuk menarik dan membawa umat manusia untuk 

melaksanakan dan menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-

Nya, yang semuanya itu adalah untuk mencapai kesejahteraan 

hidup, baik, dia merupakan hidup di dunia maupun hidup di akhirat 

nanti sebagai idaman ataupun tujuan hakiki dari umat Islam yang 

sejati.
44

 

       Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

tujuan dari metode dakwah ialah cara objek menyampaikan 

dakwahnya untuk mengajak manusia ke jalan yang di ridhoi oleh 

Allah, menjalankan ajaran-ajaran Allah dan Rasul, menyadarkan 

manusia dari kelalaian dan mengingatkan manusia bila belum 
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paham dari tujuan hidup yang berfungsi untuk kesejahteraan hidup 

umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

c. Macam –macam Metode Dakwah 

       Dalam menyampaikan dakwah sebagai seorang dai yang 

tugasnya menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat 

umat Islam yang demikian corak dan ragam kehidupannya, maka 

dakwah itu agar jangan sampai menjadi sia-sia haruslah diberikan 

dengan cara yang baik dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat itu sendiri.
45

 

       Dalam berdakwah haruslah dikemas dengan metode yang tepat 

dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Dakwah harus 

disampaikan secara faktual, kontekstual dan aktual. Faktual dalam 

arti konkrit dan nyata. Aktual dalam arti konkrit memecahkan 

masalah yang sedang terjadi dan hangat ditengah masyarakat. 

Kontekstual dalam arti relevan dan menyangkut problematika yang 

sedang dihadapi masyarakat.
46

 

       Oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan dakwah, maka 

diperlukan metode-metode yang representatif dengan 

menggunakan bahasa yang lugas, menarik, bijaksana sehingga 

komunikasi menjadi menarik. 
47

sebagaimana Fiman Allah SWT 

dalam QS. al Nahl ayat 125: 

                                                           
     

45
 Ibid., h. 18 

     
46

 Fitri Ummu Habibah, “Metode Dakwah KH. Yahya Zainul Ma‟arif”, Skripsi (UIN 

Walisongo, 2017), h. 2 
     

47
 Ibid., h. 18 



25 

 

 

ِبيِل رىبِّكى بِاْلِْْكمىِة وىاْلمىْوِعظىِة اْلْىسىنىِة  اِدْْلُْم  ۖ  ادُْع ِإَلىٰ سى وىجى
ِبيِلِه  ۖ  بِالَِِّت ِهيى أىْحسىُن  ِإنَّ رىبَّكى ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى

وىُهوى أىْعلىُم بِاْلُمْهتىِدين ۖ    
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (An-Nahl:125)
48

 

 

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode 

dakwah terdapat tiga cakupan, diantaranya: 

1) Al-Hikmah 

       Kata “hikmah” berasal dalam al-Qur‟an disebutkan 

sebanyak 20 kali baik dalam bentuk nakiroh maupun ma‟rifat. 

Bentuk masdarnya adalah “hukman” yang berarti mencegah. 

Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah kezaliman, dan 

jika dikaitkan dengan dakwah berarti menghindari hal-hal yang 

kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah.
49

 

       Al-Hikmah diartikan pula sebagai al-„adl (keadilan), al- 

baq (kebenaran), al-bilm (ketabahan), al-„ilm (pengetahuan), 

dan an- Nubuwwah (kenabian). Disamping itu, al-hikmah juga 

diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada proporsinya. 

Sedangkan sebagai metode dakwah al-hikmah diartikan 
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bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang 

bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama atau tuhan.
50

 

       Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa 

pengertian al-hikmah adalah kemampuan dan ketepatan da‟i 

dalam memilih, memilah dan menyelaraskan tekhnik dakwah 

dengan kondisi objektif mad‟u. 

2) Al-Mau‟idza Al-Hasanah 

        Secara bahasa, mau‟idzah hasanah terdiri dari dua kata 

yaitu mau‟izah dan hasanah. kata mau‟izhah berasal dari kata 

wa‟adza, ya‟idzu, wa‟zan, idzatan, yang berarti nasihat, 

bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah 

merupakan kebalikan dari sayyiah yang artinya kebaikan 

lawannya kejelekan.
51

 

       Mau‟izhah hasanah dapatlah diartikan sebagai ungkapan 

yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, 

kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif 

(wasiyat) yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar 

mendapatkan keslamatan dunia dan akhirat.
52

 

       Mau‟izhah hasanah juga dapat diartkan sebagai pelajaran 

yang baik. Pelajaran yang baik disini dimaksudkan tuntunan 

keagamaan yang mengajak kepada ajaran Islam, baik dalam 

meningkatkan hubungan manusia dengan Allah atau hubungan 
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manusia sesama manusia. Kemudian sangat dituntut pula 

kepada para dai dalam menjalankan tugasnya, tidak melupakan 

dirinya untuk memulai terlebih dahulu, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu. Agar dapat menjadi 

contoh bagi jamaah yang dipimpinnya. Sebab bagaimanapun 

ajakan atau seruan yang disampaikan oleh para dai tanpa 

memulai terlebih dahulu melaksanakan ajakannya itu, dai itu 

akan mengalami kegagalan. Sebab tingkah laku pribadinya itu 

akan dapat menguatkan apa yang di dakwahkannya, apabila 

pribadi si juru dari itu baik.
53

 

3) Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan 

       Dari segi etimologi (bahasa) lafazh mujadalah terambil dari 

kata “jadala” yang berarti memintal, melilit. Apabila 

ditambahakan alif pada huruf jim yang mengikuti wazan Faa 

ala, “jaa dala” dapat bermakna berdebat. Dan “mujadalah” 

perdebatan. Kata “jadala” dapat bermakna menarik tali dan 

mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat 

bagaikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya 

dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang 

disampaikan. Sedangkan dari segi istilah (terminologi) terdapat 

beberapa pengertian al-Mujadalah (al-hiwar), yang berarti 

upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara 
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sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya 

permusuhan diantara keduanya
54

 

       Dalam berdakwah seorang dai sering dihadapkan kepada 

beberapa persoalan. Tidak jarang seorang dai itu menemui 

perbedaan-perbedaan pendapat. Sehingga menimbulkan 

perbantahan, di sini seorang dai haruslah bisa menahan diri dari 

sifat emosional. Supaya perselisihan itu tidak meningkat 

menjadi pertentangan. Bisa saja adu argumentasi tetapi dengan 

cara yang baik ataupun berdiskusi dengan cara yang penuh 

persaudaraan.
55

 

       Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian al-Mujadalah merupakan tukar pendapat yang 

dilakukan oleh dua pihak yang tidak menimbulkan permusuhan 

dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan 

dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara 

satu dengan yang lainnya berpegang teguh pada kebenaran. 

2. Walisongo 

a. Pengertian Walisongo 

       Istilah Wali berasal dari bahasa Arab, artinya adalah tercinta, 

penolong, dan pemimpin. Bentuk pluralnya adalah auliya‟. Al-

Qur‟an menyifati para wali Allah sebagai orang-orang yang 
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beriman dan bertaqwa kepada Allah. Tidak ada ke khawatiran pada 

mereka dan tidak pula mereka bersedih. 
56

 

       Sedangkan dalam pemahaman yang berkembang dalam „urf 

(tradisi) di Jawa, wali menjadi ebutan bagi orang yang dianggap 

keramat, yaitu orang suci yang mempunyai karomah dalam bentuk 

kejadian luar biasa yang di berikan Allah kepada orang yang 

beriman dan bertaqwa. Mereka juga penyebar islam terpenting di 

Jawa pada abad ke 15-16. mereka mempunyai kelebihan dari 

masyarakat yang mayoritas menganut agama lama.
57

 

       Sebagian penulis berpendapat bahwa istilah „Wali‟ dalam 

bahasa Arab ialah orang yang mencintai atau orang yang dicintai. 

Adapula yang mengartikan „Wali‟ dengan „kedekatan‟. Kata songo 

merupakan kerancuan dari pengucapan kata „Sana‟ yang dalam 

bahasa Jawa berhubungan dengan tempat tertentu. Untuk yang 

pertama, Wali Songo berarti wali yang jumlahnya sembilan orang. 

Dan yang kedua, Wali Songo (Wali Sana), berarti wali bagi suatu 

tempat tertentu. Kata sana ada kedekatan pengucapan lafal bahasa 

Arab untuk kata „Tsana‟ berarti „Terpuji‟. Sehingga Wali Songo 

berarti wali yang terpuji.
58

 

      Dari berbagai pendapat diatas, yang paling kuat adalah 

berdasarkan istilah sejarah dan fakta sejarah, bahwa walisongo 
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adalah sebuah dewan dakwah, dewan mubaligh, organisasi ulama 

dalam bentuk lembaga dakwah wali yang berjumlah sembilan. 

setiap ada yang wafat atau meninggalkan Jawa, tetap diangkat wali 

lain sehingga jumlahnya tetap sembilan.
59

 

b. Tokoh- Tokoh Walisongo 

       Sejarah perkembangan agama Islam di nusantara tidak terlepas 

dari peranan sembilan orang wali yang disebut Walisongo. Wali 

artinya penghulu agama dan Songo berasal dari bahasa Jawa yang 

artinya Sembilan. Jadi, Walisongo berarti Sembilan orang wali 

Allah SWT yang menyebarkan agama Islam. Sembilan wali 

tersebut ialah :
60

 

1) Sunan Gresik/Maulana Malik Ibrahim 

2) Sunan Ampel/ Raden Rahmat 

3) Sunan Giri/ Rsden Paku atau Ainul Yaqin 

4) Sunan Bonang/ Raden Makhdum Ibrahim 

5) Sunan Drajat/ Raden Qosem 

6) Sunan Kalijaga/ Raden Said 

7) Sunan Kudus/ Jaffar Sadiq 

8) Sunan Muria/ Raden Umar Said 

9) Sunan Gunung Jati/ Syarif Hidayatuallah 
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c. Strategi dan Metode Dakwah Walisongo 

       Strategi dakwah yang dilakukan oleh Walisongo itu bisa 

diartikan menjadi segala cara yang ditempuh oleh para wali untuk 

mengajak manusia ke jalan Allah dengan memanfaatkan segala 

sumber daya yang dimiliki. Beberapa Strategi pelaksanaan dakwah 

walisongo sebagai berikut:
61

 

1) Pembagian wilayah dakwah. Walisongo dalam 

melaksanakan dakwahnya sangat memperhitungkan 

wilayah strategis. 

2) Sistem dakwah dilakukan dengan mengenalkan ajaran 

Islam yang berorientasi pada penaman aqidah Islam yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. 

3) Perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai 

dogmatis yang bertentangan dengan aqidah Islam, dimana 

ulama harus menciptakan nilai-nilai tandingan baru yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam. 

4) Berusaha menguasai kebutuhan pokok yang sedang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

5) Berusaha menghindari konflik. 
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       Metode dakwah adalah cara yang digunakan dai untuk 

menyampaikan pesan atau serentetan kegiatan untuk mencapai 

tujuan dakwah.
62

 

       Keberhasilan Walisongo tidak terlepas dari metode yang 

mereka aplikasikan dalam pelaksanaan dakwah dilapangan. 

Beberapa metode yang diterapkan walisongo dalam berdakwah 

yaitu : 
63

 

1) Metode dakwah pembentukan dan penanaman kader 

serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. 

2) Dakwah melalui jalur keluarga/perkawinan. 

3) Mengembangkan pendidikan di pesantren. 

4) Mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan 

ini walisongo memberikan andil yang sangat besar. 

Bukan hanya dalam pendidikan tetapi juga meluas pada 

bidang hiburan, kesenian dan aspek lain dibidang 

budaya lainnya.  

5) Metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang 

berkaitan dengan permasalahan ekonomi masyarakat.  

6) Menggunakan sarana politik untuk mengembangkan 

dakwah Islamiyah di tanah Jawa agar mencapai tujuan 

yang diinginkan. 
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d. Aktivitas Dakwah Walisongo 

       Walisongo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di 

pulau Jawa. Kiprah Walisongo dalam peta dakwah Islam di 

Indonesia pada umumnya, di pulau Jawa khususnya memang 

merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Wali songo 

masyhur sebagai juru syiar kebenaran dan pekerja giat dalam 

menggembleng masyarakat, lahir-batin, di semua lapisan sosial, 

dari kelas “akar rumput” hingga ke para punggawa dan pembesar 

negeri. Di samping tetap memelihara yang sudah sesuai dengan 

ajaran Islam murni, juga tidak tanggung-tanggung memberantas 

kebiasaan dan kepercayaan yang berbau kemusyrikan, lalu 

digiringnya kembali ke tauhid sejati.
64

 

       Lima prinsip utama yang merupakan titik berat kiprah dakwah 

para Walisongo yang dijadikan patokan sembari menggodok 

kader:
65

 

1) Memelihara keyakinan beragama dengan 

membentanginya dari sekalian unsur yang bakal 

mencemari. 

2) Menjaga keselamatan harta, jiwa dan nyawa umat dari 

aneka ragam ancaman, seperti perampasan hak, 

pengibulan, frustrasi, bunuh diri, dan lain-lain. 
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3) Menanamkan pemahaman tentang berbagai hukum: 

pergaulan sosial, pernikahan, kesehatan, kebersihan, 

ilmu pengetahuan, demi menjaga anak keturunan, 

kesehatan jasad dan ruh, akhlak luhur, kecerdasan dan 

akal waras umat. 

4) Melindungi akal pikiran sehat rakyat dari segala yang 

bisa menumpulkan dan merendahkannya, seperti 

menenggak minuman keras, malas belajar dan bekerja. 

5) Membendung atau menepis pengaruh-pengaruh luar 

yang dapat memerosotkan kehormatan dan martabat 

nilai-nilai sosial, kemanusiaan dan agama. 

e. Peran Walisongo dalam Penyebaran Islam di Indonesia 

       Wali Songo adalah para wali (muballigh) yang telah berjasa 

besar dalam penyebaran ajaran agama Islam kepada masyarakat di 

tanah Jawa. Cara berdakwah mereka yang dilakukan dengan cara 

arif dan bijaksana membuat ajaran yang mereka bawa cepat 

mendapat tempat di hati masyarakat tanah Jawa. Era Wali Songo 

adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya 

Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka 

adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah 

Jawa.
66
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       Eksistensi dan peran Wali Songo dalam proses Islamisasi di 

tanah Jawa. Pengaruh Islam ini kuat sekali dimana daerah-daerah 

pesisir utara pulau Jawa sejak abad ke-11 telah memiliki beberapa 

pemukiman orang Islam. Kemudian berkembang hingga abad 15-

16. Dalam hal ini peranan para wali dalam pengembangan Islam di 

Pulau Jawa sangat besar terutama kelompok Wali songo, sangat 

memperhatikan peran dan memperlihatkan ciri-ciri aktivitasnya, 

misalnya:
67

 

1) Para wali tidak memperluas wilayah tetapi menjalankan 

pengaruh melalui pesantren. Misalnya: Sunan Giri telah 

menerima  para santri dari wilayah Timur Nusantara seperti 

Ternate Tidore. 

2) Para wali menyerahkan kekuatan politik pada tangan raja. 

Misalnya: Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus telah 

membantu mengembangkan kekuasaan politik kepada Kerajaan 

Demak (Sunan Ampel, Sunan Bonang) Pajang dan Mataram 

(Sunan Kalijaga) dan tidak mengembangkan pengaruh politik. 

3) Para wali mengembangkan wilayah dan membuat lembaga 

kerajaan dan sekaligus mengembangkan agama Islam seperti 

yang diperankan oleh Sunan Gunung Jati, baik Cirebon 

maupun di Banten. 
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3. Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

       Metode secara harfiah dapat diartikan „cara‟. Dalam 

pemakaian secara umum, metode berarti sebagai suatu cara atau 

prosedur yang di pakai untuk mencapai tujuan tertentu.
68

 

       Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam sebuah pembelajaran. Sedangkan pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap 

muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan 

berbagai media pembelajaran.
69

 

       Pembelajaran merupakan suatu usaha yang sengaja melibatkan 

dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru 

untuk mencapai tujuan kurikulum. 
70

 

       Secara sederhana, pengertian pembelajaran ialah sebagai 

upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang 

melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan 

pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain intruksional untuk membuat peserta didik 
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belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. 
71

 

       Dari kesimpulan diatas penulis menyimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah suatu cara atau alat yang digunakan oleh 

seorang guru dalam pembelajaran untuk menerapkan suatu rencana 

yang disampaikan kepada peserta didik baik secara langsung 

maupun tidak langsung demi mencapai suatu tujuan tertentu. 

b. Tujuan dan Fungsi Metode Pembelajaran 

       Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu 

proses mengorganisasi dan mengatur lingkungan yang ada di 

sekitar peserta didik sehingga dapat mendorong peserta didik 

melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai 

proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik 

dalam melakukan proses belajar. Dalam belajar tentunya banyak 

perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna 

materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambat dalam 

mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang 

menyebabkan guru mampu mengatur strategi atau metode dalam 

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik.
72

 

       Metode pembelajaran suatu cara yang digunakan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar 
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mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru, penggunaan 

metode dapat dilakukan secara bervariasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Penggunaan metode pembelajaran yang 

bervariasi akan memberikan suasana belajar yang menarik, dan 

tidak membosankan bagi peserta didik. Akan tetapi, bisa saja 

penggunaan metode yang bervariasi menjadikan kegiatan belajar 

tidak menguntungkan jika penggunaan metode variasinya tidak 

tepat. Oleh karena itulah, dalam menggunakan metode 

pembelajaran dibutuhkan kompetensi guru untuk memilih metode 

yang tepat.
73

 

       Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari 

metode pembelajaran ialah cara pendidik untuk memberikan 

suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan serta dapat 

menuntun peserta didik yang memiliki sifat berbeda-beda. 

Sedangkan fungsinya yaitu untuk menyampaikan materi 

pembelajaran terhadap peserta didik dan  memperlancar 

pelaksanaan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Kualifikasi Metode Pembelajaran 

1) Metode Pembelajaran Konvensional 

       Metode pembelajaran konvensional adalah metode 

pembelajaran tradisional. Metode ini sudah digunakan sejak 
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dulu sebagai alat komunikasi antara guru dan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar.
74

 

       Dalam metode konvensional ditandai dengan ceramah 

serta diiringi penjelasan, serta pemberian tugas dan latian. Jadi 

dalam metode konvensional guru menerangkan dan peserta 

didik mencatat atau mendengar apa yang disampaikan guru. 

Guru biasanya mengajar dengan menggunakan pedoman buku 

teks atau LKS. Evaluasi pembelajaran untuk mengetahui 

perkembangan peserta didik jarang dilakukan. Peserta didik 

cenderung belajar individual karena tidak banyak kesempatan 

untuk bekerja sama dengan temannya dalam rangka saling 

berbagi, saling membantu, saling mengkoreksi, dan lain-lain. 

Hal tersebut disebabkan karena dalam model pembelajaran 

konvensional guru lebih aktif daripada siswa, selain itu tidak 

ada pembentukan kelompok dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga timbul kemungkinan siswa menjadi lebih pasif dan 

malu untuk menanyakan kepada guru mengenai hal-hal yang 

dianggapnya masih sulit sedangkan menanyakan kepada 

temannya yang lain tidak ada kesempatan.
75
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       Metode yang digunakan tidak terlepas dari ceramah, 

pembagian tugas, dan latihan sebagai bentuk pengalaman dan 

pendalaman materi ajar.
76

 

       Berikut ini beberapa macam metode pembelajaran 

konvensional yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran:
77

 

a) Metode Ceramah 

       Dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru umumnya didominasi dengan metode ceramah. 

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan 

tradisional, karena metode ini telah dipergunakan sebagai 

alat komunikasi anatara guru dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran.
78

 

       Metode ini adalah sebuah cara melaksanakan 

pengajaran yang dilakukan oleh pendidik secara monolog 

dan hubungan satu arah. Aktivitas peserta didik hanya 

menyimak dan mencatat. Dalam hal ini, timbul kesan siswa 

yang hanya sebagai objek yang  selalu menganggap benar 

apa yang disampaikan pendidik.
79
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b) Metode Pemberian Tugas 

       Metode pemberian tugas adalah penyajian materi dan 

cara mengajar dengan cara memberikan tugas secara 

individu maupun kelompok. Pemberian tugas untuk setiap 

peserta didik atau kelompok dapat sama atau berbeda.
80

 

c) Metode Tanya Jawab 

       Metode tanya jawab adalah cara mengelola 

pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan yang 

mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Metode 

tanya jawab akan menjadi efektif apabila materi yang 

menjadi topik bahasan menarik dan memiliki nilai aplikasi 

tinggi. Metode tanya jawab adalah interaksi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan komunikasi 

verbal, yaitu dengan memberikan pertanyaan siswa untuk 

dijawab. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang, 

berpikir dan membimbing peserta didik dalam mencapai 

kebenaran.
81

 

d) Metode Diskusi 

       Metode diskusi merupakan suatu cara mengelola 

pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan 

masalah, atau analisis sistem produk teknologi yang 

pemecahannya sangat terbuka. Diskusi dinilai menunjang 
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keaktifan siswa apabila melibatkan semua anggota dan 

menghasilkan suatu pemecahan masalah. Tujuan metode ini 

ialah untuk memotivasi dan memberi simulasi kepada siswa 

agar berpikir dengan renungan yang dalam.
82

 

e) Metode Demonstrasi  

       Metode demonstrasi adalah metode cara pengelolaan 

pembelajaran dengan memperagakan barang, kejadian, 

aturan, dan urutan malakukan suatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran 

yang relevan. Tujuan metode ini adalah untuk memperjelas 

pengertian konsep dan memperlihatkan cara 

memperlakukan sesuatu.
83

 

2) Metode Modern 

       Metode modern dalam pembelajaran adalah menggunakan 

cara-cara yang inovatif dengan berbagai kombinasi yang 

komparatif untuk menghasilkan cara belajar yang praktis, 

teknis, taktis dalam mengapresiasikan, mengaplikasikan dan 

menginterpresikan.
84

  

       Agar dapat menerapkan suatu metode pembelajaran yang 

relevan dan praktis dengan situasi tertentu perlu dipahami 

keadaan metode pembelajaran tersebut, baik ketepatanya 
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maupun tata caranya. Berikut ini disajikan beberapa metode 

pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran.
85

 

a) Metode Talking Stick 

       Metode pembelajaran talking stick adalah metode 

pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat, 

siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan 

dari guru. Metode ini digunakan guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran melalui permainan tongkat yang 

diberikan kepada peserta didik pada saat guru menjelaskan 

materi pelajaran dan selanjutnya mengajukan pertanyaan.
86

 

b) Metode Discovery Learning 

       Discovery Learning adalah belajar menemukan sendiri 

dan mencari. Dalam sistem belajar ini guru menyajikan 

bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak 

didik diberi peluang untuk menemukan sendiri dan mencari 

dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan 

masalah.
87

 

c) Metode Jigsaw (Tim Ahli) 

       Metode Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri 
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dan pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga 

harus siap memberikan dan menjabarkan materi tersebut 

kepada anggota kelompok lain.
88

 

       Pada dasarnya, dalam metode ini guru membagi satuan 

informasi yang besar menjadi komponen kecil. Selanjutnya 

guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar yang 

terdiri dari empat orang peserta didik sehingga setiap siswa 

bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen 

yang ditugaskan guru sebaik-baiknya.
89

 

d) Metode Picture and Picture 

       Picture and Picture adalah metode belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi 

urutan logis.
90

 

e) Metode Number Heads Together. 

      Number Heads Together adalah suatu metode belajar 

yang setiap peserta didik diberi nomor kemudian dibuat 

suatu kelompok secara acak guru memanggil nomor dari 

peserta didik.
91

 

f) Metode Cooperative Script  
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       Cooperative script adalah metode belajar dimana 

peserta didik bekerja berpasangan dan secara lisan 

mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari.
92

 

g) Metode Example Non Example 

       Example Non Example atau juga biasa disebut example 

and non-example merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Metode 

ini adalah metode yang menggunakan media gambar dalam 

penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan 

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan 

memecahkan permasalahan yang terkandung dalam contoh-

contoh gambar yang disajikan. Penggunaan media gambar 

ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis 

gambar tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat 

mengenai apa yang ada di dalam gambar. Penggunaan 

metode pembelajaran example non example ini lebih 

menekankan pada konteks analisis siswa.
93

 

d. Prinsip-prinsip Pemilihan dan Penggunaan Metode 

Pembelajaran. 

       Tidak ada suatu metode mengajar yang lebih baik daripada 

metode yang lain. Setiap metode memiliki kelamahan dan 
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kelebihan masing-masing. Ada metode yang tepat digunakan 

terhadap anak didik dalam jumlah besar, ada pula yang tepat 

digunakan terhadap peserta didik dalam jumlah kecil. Ada yang 

tepat digunakan dalam kelas, ada pula yang tepat digunakan di luar 

kelas. Terkadang guru tampil mengajar lebih baik dengan 

menggunakan metode ceramah dibandingkan dengan memberikan 

kebebasan beraktivitas kepada anak didik. Terkadang pula suatu 

bahan pengajaran lebih baik disampaikan dengan kombinasi 

beberapa metode daripada dengan hanya satu metode. Oleh karena 

itu, tugas guru adalah memilih metode yang tepat untuk digunakan 

dalam menciptakan proses belajar mengajar.
94

 

       Pemilihan metode mengajar yang tepat sangat berpengaruh 

kepada evektivitas pengajaran. Dan ketepatan penggunaan metode 

mengajar tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya : sifat 

dari tujuan yang hendak dicapai, keadaan peserta didik, bahan 

pengajaran dan situasi belajar mengajar. Guru hendaknya 

memperhatikan faktor tersebut ketika mengambil keputusan 

tentang metode mana yang akan digunakannya. Untuk itu, perlu 

keahlian dan keterampilan yang tinggi untuk menyeimbangkan 

persyaratan yang satu dengan yang lain.
95
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      Pendapat lain tentang prinsip-prinsip pemilihan metode dalam 

proses belajar mengajar antara lain sebagai berikut:
96

 

1) Prinsip kematanagan dan perbedaan individual. Semua 

perkembangan anak memiliki tempo yang berbeda, karena itu 

setiap guru harus memperhatikan waktu dan irama 

perkembangan anak, intelegensi dan emosi kecepatan 

menagkap pelajaran, serta pembawaan faktor lingkungan. 

2) Prinsip motivasi dan tujuan belajar. Motivasi memiliki 

kekuatan yang sanagat dahsyat dalam proses pembelajaran. 

Belajar tanpa motivasi bagaikan badan tanpa jiwa. Demikian 

juga tujuan, proses pembelajaran tanpa tujuan yang jelas tidak 

akan terarah. 

3) Prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Belajar 

dengan memperhatikan peluang sebesar-besarnya bagi 

partisipasi anak didik dan pengalaman langsung akan lebih 

memiliki makna dari pada belajar verbalistik. 

4) Prinsip fungsional. Belajar merupakan proses pengalaman 

hidup yang bermanfaat bagi kehidupan.  

5) Integrasi pemahaman dan pengalaman. Penyatuan pemahaman 

dan pengalaman menghendaki suatau proses pembelajaran 

yang mampu menerapkan pengalaman nyata dalam suatu 

proses pembelajaran. 
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6) Prinsip penggembiraan. Belajar merupakan proses yang terus 

berlanjut tanpa henti, tentu seiring kebutuhan  dan tuntutan 

yang terus berkembang. Berkaitan dengan kepentingan belajar 

yang terus menerus, maka metode mengajar jangan sampai 

memberi kesan memberatkan, sehingga kesadaran pada anak 

untuk belajar cepat berakhir. 

      Dari kesimpulan di atas peneliti menjelaskan bahwa pemilihan 

metode pembelajaran yang baik adalah dengan mengkombinasikan 

atau menyusun metode yang sesuai dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan, karakteristiknya peserta didik, kompetensi 

guru, serta srana dan fasilitas yang ada, agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

4. Kurikulum  

a. Pengertian Kurikulum 

       Secara etimologi kurikulum (curriculum) berasal dari bahasa 

Yunani yaitu curir yang artinya pelari, dan curerre yang artinya 

tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh 

lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai 

dari start hingga finish.
97

 

       Sedangkan pengertian kurikulum berdasarkan istilah diartikan 

sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari 

start sampai finish untuk memeroleh medali atau penghargaan. 
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Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia 

pendidikan dan disebut sebagai sejumlah mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program 

demi mendapatkan ijazah.
98

 

       Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta cara yang di 

gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, 

kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga 

tidak bersifat permanen melainkan dinamis. Kurikulum bentuk 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan lingkungan, 

kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan 

jenjang masing-masing satuan pendidikan.
99

 

Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana 

pelajaran di sekolah. Pelajaran-pelajaran apa yang harus ditempuh 

di sekolah tersebut. itulah yang disebut kurikulum.
100

 

       Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih 

dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi 

dalam proses pendidikan.
101
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       Dalam pengertian lainnya ditegaskan bahwa pengertian 

kurikulum ialah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu 

lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi, misi 

dan lembaganya. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dalam 

menunjang keberhasilan kurikulum ialah adanya tenaga yang 

berkompeten, adanya fasilitas yang memadai, adanya fasilitas 

buntu sebagai pendukung, adanya tenaga penunjang pendidikan 

(tenaga administrasi, pustakawan dan laboratorium), adanya dana 

yang memadai, adanya manajemen yang baik dan terpeliharanya 

budaya menunjang (religius, moral, kebangsaan dan lain-lain) serta 

kepemimpinan yang visioner transparan dan akuntanbel.
102

 

       Istilah kurikulum tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan 

dengan alasan kurikulum berkaitan erat dengan usaha 

mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Sehingga kurikulum memiliki beberapa aspek penting 

perencanaan pengalaman belajar, program dari sebuah lembaga 

pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil 

dari implementasi dokumen yang telah disusun.
103

 

       Kurikulum adalah alat yang sangat penting bagi keberhasilan 

suatu pendidikan. Tanpa adanya kurikulum yang sesuai dan tepat 
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akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang 

diinginkan.
104

        

       Peneliti dapat mengambil kesimpulan di atas bahwa pengertian 

kurikulum adalah suatu program atau rencana pendidikan yang 

disediakan sekolah yang harus ditempuh dan diterapkan dalam 

sekolah untuk mewujudkan visi, misi dan lembaganya.  

b. Fungsi Kurikulum 

       Kurikulum menjadi salah satu komponen penting dalam 

pendidikan. Kurikulum dijadikan acuan pelaksana pendidikan 

untuk menentukan tujuan pendidikan dan hendak kemana peserta 

didik untuk dibawa. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Meskipun kurikulum dijadikan untuk mencapai 

tujuan sangat bagus dan terarah, apabila pelaksananya kurang 

bertanggung jawab dalam melakukannya, maka hal itu tidak ada 

ubahnya dengan perencanaan tanpa kejelasan.
105

 

Terdapat enam fungsi kurikulum yaitu sebagai berikut:
106

 

1) Fungsi Penyesuaian 

       Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum ini 

sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta 

didik agar memiliki sifat well adjusted, maksudnya yaitu 

mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik 
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lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan 

sendiri senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu peserta 

didik pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.  

2) Fungsi Integrasi 

       Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai 

alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. 

Oleh karena itu, peserta didik harus memilik kepribadian yang 

dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan 

masyarakat. 

3) Fungsi Diferensiasi 

        Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai 

alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap 

perbedaan individu peserta didik. Setiap peserta didik memiliki 

perbedaan fisik maupun psikis, yang harus dihargai dengan 

baik.  

4) Fungsi Persiapan 

       Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai 

alat pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk 

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu 

juga kurikulum dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal, tidak 

dapat melanjutkan pendidikannya. 
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5) Fungsi pemilihan 

       Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai 

alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk memilih program-program belajar yang 

sesuai dengan kemampuan dan minatnya.  

6) Fungsi Diagnostik 

       Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai 

alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan 

peserta didik untuk dapat memahami dan menerima kekuatan 

dan kelemahan yang dimilikinya.  

c. Komponen Kurikulum 

1) Komponen Tujuan  

       Dalam kerangka kurikulum, tujuan memiliki peranan yang 

sangat penting dan strategis, karena akan dapat memengaruhi 

dan mengarahkan komponen kurikulum yang lainnya. Untuk 

memahami komponen tujuan ini secara komprehensif perlu 

diketahui terlebih dahulu hierarki tujuan pendidikan nasional 

ialah tujuan yang menempati posisi paling tinggi, sehingga 

menjadi peneduh bagi tujuan-tujuan di bawahnya. Dalam 

penyusunan kurikulum perumusan tujuan ditetapkan paling 
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utama sebelum menetapkan komponen kurikulum yang 

lainnya.
107

 

2) Komponen Isi /Materi  

       Isi/materi kurikulum ialah semua kegiatan dan pengalaman 

yang disusun dan dikembangkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (a) logika, yaitu 

pengetahuan tentang benar salah yang berdasarkan prosedur 

keilmuan, (b) etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk nilai 

dan moral, (c) etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruknya 

yang ada nilai seni.
108

 

3) Komponen Strategi  

       Komponen strategi yang dimaksud adalah strategi 

pelaksanaan kurikulum di madrasah. Kurikulum dalam 

pengertian masih dalam tahap rencana/harapan yang harus 

diwujudkan secara nyata di sekolah agar dapat mengantarkan 

peserta didik pada tujuan pendidikan. Komponen ini sangat 

penting karena metode dan strategi yang digunakan 

menentukan apakah materi yang diberikan sesuai dengan 

kurikulum atau tidak.
109

  

4) Komponen Evaluasi  
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       Komponen ini brtujuan untuk mengetahui efektifitas 

kurikulum dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan 

kurikulum, maka diperlukan evaluasi kurikulum. Evaluasi 

kurikulum merupakan usaha yang sulit dan kompleks, karena 

banyak aspek yang harus di evaluasi, banyak orang yang 

terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus di perhatikan. 
110

 

d. Pengertian Dan Tujuan Kurikulum 2013 

       Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang di terapkan 

sejak tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum ini merupakan 

pengembangan dari kurikulum sebelumnya, baik kurikulum 

berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 maupun 

kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja 

yang menjadikan titik tekan pada Kurikulum 2013 ialah 

peningkatan dan pengembangan Soft Skills dan hard Skills yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan. 

Kemudian, kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari 

mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang 

dikembangkan dari kompetensi. Selain itu juga, pembelajaran lebih 

bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran. Oleh 

karena itu, dapat dipahami bahwa Kurikulum 2013 adalah sebuah 

kurikulum yang dikembangkan untuk menyeimbangkan serta 
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meningkatkan kemampuan soft skills dan hard skills yang berupa 

sikap, ketrampilan dan pengetahuan.
111

 

       Kurikulum 2013 berusaha untuk lebih mementingkan dan 

menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat 

berbanding lurus dengan ketrampilan yang diperoleh peserta didik 

melalui pengetahuan di bangku sekolah. Dapat dikatakan antara 

soft skills dan hard skills dapat tertanan secara berdampingan, 

seimbang dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan adanya Kurikulum 2013 diharapkan peserta didik dapat 

memiliki kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang 

meningkat dan berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan yang 

telah ditempuhnya sehingga berpengaruh dan menentukan 

kesuksesan dalam kehidupan selanjutnya.
112

 

       Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga negara yang produktif, kreatif, inovativ, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada masyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia.
113

 

e. Pengembangan Kurikulum 2013 

       Alasan yang paling dasar mengapa perlu dikembangkannya 

Kurikulum 2013 ialah adanya perkembangan dan pengaruh positif 
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yang datang dari luar atau dalam dengan harapan peserta didik 

dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Terdapat tiga hal 

penting dalam pengembangan Kurikulum 2013:
114

 

1) Obyek yang dikembangkan. Obyek yang dikembangkan 

harus dari berbagai program pendidikan dan pengajaran. 

2) Subyek yang mengembangkan. Pihak-pihak yang berperan 

dalam mengembangkan kurikulum adalah orang-orang 

yang terkait dengan masalah kurikulum tersebut seperti 

para ahli yang sesuai yang ada dalam lembaga pendidikan. 

3) Pendekatan pengembangan. Terdapat tiga pendekatan 

pengembangan dalam perencanaan pengembangan 

kurikulum, yakni: pendekatan berdasarkan materi, 

pendekatan berdasarkan tujuan, serta pendekatan 

berdasarkan kemampuan. 

       Konsep pengembangan Kurikulum 2013 berkembang sejalan 

dengan perkembangan praktik pendidikan dan teori, bervariasi 

sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Pada 

dasarnya konsep Kurikulum 2013 sebenarnya dapat diangap tidak 

membawa sesuatu yang baru. Konsep kurikulum ini dianggap 

sudah pernah ada dalam kurikulum yang dulu pernah digunakan. 

Ada tiga konsep tentang Kurikulum 2103:
115
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1) Kurikulum 2013 sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang 

sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik, atau 

sebagai seperangkat tujuan yang ingin dicapai. suatu kurikulum 

juga menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan 

tentang tujuan, bahan ajar, jadwal, dan evaluasi. 

2) Kurikulum 2013 sebagai suatu system. Sistem kurikulum 

merupakan bagaian dari sitem persekolahan, sistem pendidikan, 

bahakan masyarakat. Suatu sistem kurikulum terdiri dari sistem 

personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu 

kurikulu, mengevaluasi, melaksanakan dan menyempurnkan.  

3) Kurikulum sebagai suatu bidang studi. Ini merupakan bidang 

kajian para ahli kurikulum dan ahli pengajaran dan pendidikan. 

Tujuan sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu 

tentang kurikulum dan sistem kurikulum.  

       Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah 

dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup 

kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan secara terpadu. 

Penerapan kurikulum 2013 memungkinkan para guru 

melaksanakan, merencanakan, menilai kurikulum serta hasil 

belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. 
116
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       Kurikulum 2013 menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Kurikulum baru tersebut akan diterapkan untuk 

seluruh lapisan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga 

menengah atas bahkah kejuruan. Pada intinya, orientasi 

pengembangan Kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi 

yang berimbang antara keterampilan, sikap dan pengetahuan, 

disamping cara pembelajarannya yang holistik dan 

menyenangkan.
117

  

f. Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 

       Kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan oleh komite sekolah dan sekolah yang berpedoman 

pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan 

penyusunan kurikulum yang dibuat BSNP. Berikut merupakan 

prinsip-prinsip untuk mengembangkan Kurikulum 2013:
118

 

1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kepentingan dan 

kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitarnya. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa 

peserta didik mempunyai posisi sentral untuk 

mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah. 

2) Beragam dan terpadu. Memperhatikan keragaman 

karakteristik peserta didik, jenjang dan jenis pendidikan 
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serta kondisi daerah, tanpa membedakan agama, budaya, 

ras dan adat istiadat. 

3) Tahap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan 

teknologi. Isi kurikulum mendorong peserta didik untuk 

mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan, seni, dan teknologi. 

4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan 

kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku 

kepentingan yang digunakan untuk menjamin relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk 

kehidupan bermasyarakat. 

5) Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum 

mencakup keseluruhan dimensi kompetensi. 

6) Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan pada proses 

pengembangan, pemberdayaan dan pembudayaan peserta 

didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

7) Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Untuk 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

g. Model Atau Metode Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 

       Ada beberapa model atau metode yang diterapkan dalam 

Kurikulum 2013 yang dapat membuat peserta didik aktif dan dapat 
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dijadikan acuan dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai 

berikut:
119

 

1) Metode pembelajaran kolaborasi. Strategi ini merupakan 

strategi yang menempatkan peserta didik dalam kelompok 

kecil dan memberinya tugas yang di mana mereka selalu 

membantu untuk menyelesaikan tugas kelompok. 

2) Metode pembelajaran individual. Metode ini memberikan 

kesempatan kepada peserta didik secara mandiri untuk 

berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. 

3) Metode pembelajaran teman sebaya. ada pendapat yang 

mengatakan, “satu mata pelajaran benar-benar dikuasai 

hanya apabila seorang peserta didik mampu mengajarkan 

kepada temannya”, dengan mengajar teman sebaya maka 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempelajari sesuatu yang baik. strategi yang dapat 

diterapkan antara lain: belajar melalui jigsaw, pertukaram 

kelompok ke kelompok dan studi kasus. 

4) Metode pembelajaran bermain. Permainan sangat berguna 

untuk memberikan kesan dramatis yang jarang peserta 

didik lupakan. Permainan akan membangkitkan energi dan 

keterlibatan belajar peserta didik. Strategi yang dapat 
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diterapkan antara lain: tebak gambar, teka-teki, bermain 

peran dan tebak benda dengan stiker yang di terapkan 

dipunggung lawan. 

5) Metode pembelajaran kelompok. model pembelajaran 

kelompok (cooperative learning) sering dipakai pada 

kegiatan pembelajaran karena selain menghemat waktu 

juga efektif. 

6) Metode pembelajaran mandiri. Peserta didik belajar atas 

kemauan sendiri dengan mempertimbangkan kemampuan 

yang dimiliki dengan memfokuskan keinginan. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

       Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi ini 

dan skripsi lain, maka penulis mencari kajian-kajian yang pernah 

dilakukan atau yang memiliki kesamaan. Berikut ini, peneliti paparkan 

hasil telaah penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang 

peneliti laksanakan. Dari hasil telaah tersebut dapat diperoleh informasi 

bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. 

1. Skripsi Melinda Novitasari (UIN Raden Intan Lampung, 2018) 

yang berjudul “Metode Dakwah Dengan Pendekatan Kultural 

Sunan Kalijaga”, penelitian ini menjelaskan tentang kegiatan 

dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan menggunakan 

metode dakwah kultural, media dakwah yang digunakan yaitu 
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wayang kulit, tembang, gerebeg, sekaten dan upacara suro . 

Dampak dari dakwah kultural yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga 

menghasilkan kebudayaan baru dengan menggunakan tradisi lama 

dan juga terjadinya percampuran agama Islam dengan budaya 

masyarakat setempat. Sehingga hal ini mengubah pengertian 

dakwah dalam konteks nusantara.
120

 Penelitian tersebut dengan 

penelitian ini memiliki persamaan yaitu menjelaskan tentang 

metode dakwah Sunan Kalijaga. Perbedaannya penelitian tersebut 

metode dakwah Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kultural 

dimana menggunakan pendekatan menyesuaikan budaya dan adat  

dari suatu daerah yang sudah berlaku sebelumnya, sedangkan 

penelitian ini membahas metode dakwah Sunan Kalijaga dalam 

pembelajaran Kurikulum 2013 dimana Kurikulum 2013 ini 

menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, 

mengolah, menyajikan, dan menyimpulkan. 

2. Skripsi Nukmanul Anwar (Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto, 2015) yang berjudul “Metode Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Kurikulum 2013 di SD Negeri 

Gandrungmangu 01 Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 

2014/2015” Penelitian ini menunjukkan bahwa guru PAI di SD 

Negeri Gandrungmangu 01 Kabupaten Cilacap dalam pada saat 
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proses pembelajaran guru tidak hanya menggunakan satu metode 

akan tetapi guru menggunakan metode bervariasi, yaitu dengan 

cara mencampurkan beberapa metode pada satu kegiatan 

pembelajaran karena untuk saling melengkapi beberapa kelemahan 

yang ada pada metode tersebut.
121

 Persamaan dalam penelitian ini 

sama-sama membahas metode pembelajaran berbasis Kurikulum 

2013. Perbedaannya penelitian tersebut membahas metode 

pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. Sedangkan penelitian ini 

membahas metode dakwah Sunan Kalijaga dan relevansinya 

dengan metode pembelajaran dalam Kurikulum 2013. 

3. Skripsi Miranti Dwi Jaliani (UIN Raden Intan Lampung, 2018) 

yang berjudul “Pola Komunikasi Dakwah Dalam Penyiaran Islam 

Berbasis Kearifan Lokal (Studi Tentang Dakwah Sunan Kalijaga)” 

penelitian ini menunjukkan bahwa pokok pikiran Sunan Kalijaga 

terletak pada upayanya menyampaikan ajaran Islam menggunakan 

beberapa pola komunikasi dakwah yang di kaitkan dengan budaya 

setempat.
122

 Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas 

mengenai dakwah Sunan Kalijaga. Perbedaannya penelitian 

tersebut membahas tentang pola komunikasi dakwah Sunan 

Kalijaga, sedangkan penelitian ini membahas metode dakwahnya 

Sunan Kalijaga. 
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4. Artikel yang ditulis oleh Bayu Anggoro yang berjudul “Wayang 

dan Seni Pertunjukan: Kajian Sejarah Perkembangan Seni 

Wayang di Tanah Jawa sebaga Seni Pertunjukan dan Dakwah”, di 

Jurnal Sejarah Peradaban Islam Volume 2, Nomor 2, tahun 2018. 

Penelitian ini membahas tentang wayang sebagai pertunjukan dan 

dakwah. Wayang memiliki peranan dan fungsi yang berbeda ketika 

wayang dijadikan sebagai media saluran informasi baik masa 

lampau maupun masa sekarang. Wayang juga memberikan 

informasi penting terkait dengan kehidupan estetis masyarakat 

masa lampau. Tidak hanya itu, wayang juga memiliki peranannya 

dalam hal saluran dakwah ketika perkembangan Islam di tanah 

Jawa dan di era sekarang wayang dijadikan sebagai saluran hiburan 

masyarakat secara umum dan dapat diterima oleh masyarakat 

secara luas karena di dalam ceritanya mengandung nilai-nilai moral 

kehidupan.
123

 Persamaan dalam jurnal ini sama-sama membahas 

mengenai wayang sebagai media dakwah dan pembelajaran. 

Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan wayang sebagai 

media dakwah, sedangkan penelitian ini sudah dikaitkan dengan 

kurikulum 2013 yaitu menggunakan media terbaru. 

5. Artikel yang ditulis oleh Aif Fadillah Furqon dan Diah Puspita Sari 

yang berjudul “Analisis Perbandingan Metode Pembelajaran 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan Kurikulum 2013 
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menggunakan Metode AHP” di Jurnal Sistem Informasi Volume 7, 

Nomor 1, tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

perbandingan metode pembelajaran Kurikulum KTSP dengan 

Kurikulum 2013 menggunakan Metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) yang dilakukan melalui observasi dapat dilihat dari 

berbagai kriteria yaitu: waktu, tata kelola, tugas, siswa, dan silabus. 

Kriteria tersebut lebih diunggulkan dalam kurikulum KTSP di 

bandingkan Kurikulum 2013.
124

 Persamaan penelitiannya sama-

sama membahas kurikulum 2013. Perbedaannya penelitian tersebut 

membandingkan kurikulum KTSP dengan Kurikulum 2013, 

sedangkan penelitian ini mengaitkan antara metode dakwah Sunan 

Kalijaga dan metode pembelajaran dalam Kurikulum 2013. 

6. Artikel yang ditulis oleh Hatmansyah yang berjudul “Strategi dan 

Metode Dakwah Walisongo”, di Jurnal Al-Hiwar Volume 3, 

Nomor 5, Januari 2015. Penelitian ini membahas tentang 

Walisongo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di pulau 

Jawa. Kiprah Walisongo dalam peta dakwah Islam di Indonesia 

pada umumnya, di pulau Jawa khususnya memang merupakan 

fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Para Walisongo dalam 

melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat 

memperhitungkan wilayah strategis. Walisongo ketika itu sangat 
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bijak memanfaatkan seni yang telah berakar.
125

 Persamaan dalam 

jurnal ini sama-sama membahas metode dakwah Walisongo. 

Perbedaannya penelitian tersebut membahas metode dakwahnya 

Walisongo sedangkan, penelitian ini membahas metode dakwah 

dari salah satu Walisongo yaitu Sunan Kalijaga. 

       Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang 

sudah ada, sehingga penting untuk dilakukan. 

C. Pertanyaan Penelitian 

       Supaya skripsi ini lebih sistematis maka penulis merumuskan 

beberapa pertanyaan yang akan di jawab meliputi: 

1. Apa pengertian metode dakwah ? 

2. Apa tujuan dari metode dakwah? 

3. Apa saja fungsi metode dakwah? 

4. Sebutkan macam-macam metode pengajaran! 

5. Apa yang dimaksud dengan walisongo? 

6. Siapa saja tokoh walisongo? 

7. Bagaimana strategi dan matode dakwah walisongo? 

8. Apa aktivitas dakwah walisongo? 

9. Bagaimana peran walisongo dalam penyebaran Islam di 

Indonesia? 

10. Apa pengertian dari metode pembelajaran? 
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11. Apa tujuan dan fungsi dari metode pembelajaran? 

12. Sebutkan macam-macam Kualifikasi metode pembelajaran! 

13. Apa pengertian dari Kurikulum ? 

14. Jelaskan fungsi dan tujuan Kurikulum? 

15. Sebutkan komponen Kurikulum  ! 

16. Bagaimana pengembangan Kurikulum 2013? 

17. jelaskan pengertian Kurikulum 2013? 

18. Apa saja prinsip pengembangan Kurikulum 2013? 

19. Apa saja model/metode yang dapat diterapkan pada Kurikulum 

2013? 

20. Bagaimana metode dakwah yang diterapkan Sunan Kalijga ? 

21. Bagaimana relevansi metode dakwah Sunan Kalijaga dengan 

metode pembelajaran dalam Kurikulum 2103? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


