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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya untuk 

membebaskan manusia dari keterpurukan, keterbelakangan, kebodohan, 

kehinaan dan ketertinggalan globalisasi. Peranan pendidikan dalam 

kehidupan manusia adalah untuk membentuk manusia yang berilmu 

pengetahuan tinggi serta manusia yang mempunyai nilai-nilai atau ruh agama. 

Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Negara kita yang 

diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, 

tentang sistem pendidikan nasional pada bab V pasal 3 yang menjelaskan 

bahwa: 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.1 
 

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian   yang  utama.  Dengan   redaksi   yang  sedikit  

berbeda, Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 

                                                             
1 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 1997), hlm. 1-2. 
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pimpinan secara sadar oleh pendidik   terhadap   perkembangan   jasmani   

dan   rohani   anak   didik   menuju tebentuknya  kepribadian  yang  utama.2 

Penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu hal yang rumit dan 

kompleks salah satu dimensi yang amat penting tercakup di dalamnya adalah 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan alat yang paling efektif untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu pembelajaran sering 

diidentikkan dengan pendidikan meskipun sesungguhnya pembelajaran hanya 

merupakan salah satu dari bentuk kegiatan pendidikan.3 

Pembelajaran berkenaan dengan kegiatan guru mengajar serta 

bagaimana siswa belajar. Kegiatan pembelajaran ini merupakan suatu 

kegiatan yang didasari dan direncanakan. Suatu kegiatan yang direncanakan 

atau kegiatan yang berencana menyangkut tiga hal yaitu perencaan, 

pelaksaan, dan evaluasi, demikian juga halnya dengan pembelajaran.4 

Cara seorang pendidik dalam menyampaikan sebuah materi 

pelajaran kepada peserta didik adalah suatu komunikasi yang kompleks. 

Dikarenakan setiap peserta didik adalah seorang pribadi yang berbeda, maka 

cara berkomunikasi dengan mereka pun berbeda. Tentunya pendidik akan 

memikirkan cara untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik.5 

Cara yang digunakan berupa komunikasi yang harus ada hubungan 

timbal balik diantara keduanya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yaitu 

                                                             
2 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), hlm. 24. 
3 R. Ibrahim dan Nana Syaodi S, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003), hlm. 50. 
4 Ibid. 
5 Abdul Aziz, Komunikasi Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, Jurnal 

pendidikan, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 174. 
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memahamkan peserta didik. Dalam upaya-upaya pencapaian tujuan tersebut 

maka pendidik memerlukan suatu ketrampilan beretorika. 

Retorika merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari atau 

mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya 

tarik dan pesona, sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dan 

tergugah perasaannya.6 

Retorika saat ini bukan hanya sebatas ilmu berpidato tapi secara luas 

retorika sebagai ilmu berbicara. Kemampuan berbicara digunakan dalam 

hampir seluruh kegiatan manusia sehari-hari. Penelitian membuktikan bahwa 

75% waktu bangun adalah kegiata komunikasi dan bisa dipastikan bahwa 

sebagian besar adalah komunikasi lisan. Kemampuan berbicara merupakan 

bakat. Tetapi, kepandaian berbicara yang baik memerlukan pengetahuan dan 

latihan.7 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sebagai salah satu mata 

pelajaran yang termasuk dalam rumpun pendidikan agama Islam. Proses 

belajar-mengajarnyadi kelas mutlak membutuhkan berbagai macam strategi 

maupun metode untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam yakni menciptakan manusia yang berakhlakul karimah.8 

Fungsi edukatif dalam pembelajaran SKI pada Madrasah Aliyah 

adalah sejarah menegaskan kepada peserta didik tentang keharusan 

                                                             
6 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 

7. 
7 Itsna Maharuddin, Seni Berpidato dalam Bahasa Inggris, (Yogyakarta: Immortal 

Publisher, 2011), hlm. 11. 
8 Kusnandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.3, 2008), hlm. 
293. 
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menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan islami dalam 

menghadapi kehidupan di masyarakat sehari-hari.9 

Namun, timbul satu stigma bahwa pembelajaran SKI hanyalah 

tentang menghafal. Sehingga hafalan menjadi tidak terhindarkan. Akhirnya 

SKI diajarkan dengan pendekatan Informatif, yaitu pembelajaran yang hanya 

menginformasikan materi tanpa mempedulikan siswa memahami atau tidak 

memahami materi.10 

Materi SKI lebih terfokus pada pengetahuan kognitif saja dan minim 

dalam pembentukan sikap (afektif). Dalam implementasinya juga lebih 

didominasi pencapaian kemampuan kognitif, kurang mengakomodasikan 

kebutuhan afektif.11 

Berdasarkan data kurikulum Madrasah yang ada di MA Wahid 

Hasyim Bangsri terdapat kelompok mata pelajaran muatan lokal, diataranya 

yaitu Ke-NU-an, Bahasa Jawa dan Retorika. Muatan lokal Ke-NU-an dan 

Bahasa Jawa adalah muatan lokal wajib yang telah diinstruksikan oleh 

wilayah. Sedangkan untuk muatan lokal Retorika dikembangkan secara 

mandiri oleh Madrasah dengan menekankan pada ketrampilan berbicara/ 

berkomunikasi yang didalamnya mencakup olah kata, oleh bahasa, olah 

mimik wajah dan olah nada. 

                                                             
9 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan 

Bahan Ajar dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 55. 
10 Rofik, Nilai Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Kurikulum Madrasah. 

Jurnal pendidikan Agama Islam, Vol. XII, (Jogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyan dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 16. 

11 Ibid, hlm. 17. 
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Dalam pendidikan, komunikasi menjadi perhatian utamanya dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dilatarbelakangi pentingnya memilih cara 

komunikasi dalam proses pembelajaran agar kegiatan tersebut mencapai 

tujuan secara efektif dan efesien. Komunikasi yang efektif berkolerasi dengan 

tingkat keberhasilan pembelajaran. 

Seluruh aspek pembelajaran sejatinya adalah aplikasi dari nilai-nilai 

retorik. Sehingga perlu adanya penerapan nilai-nilai retorik tersebut pada 

pelaksanaan pembelajaran agar dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Retorika Pada Pembelajaran SKI Kelas XI di MA Wahid Hasyim 

Bangsri”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, penulis 

menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pokok dalam 

penelitian sehingga akan lebih jelas maksudnya, maka penulis menguraikan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Secara umum “implementasi” dalam KBBI berarti pelaksanaan 

atau penerapan. Menurut Oxford Advance Learner`s Dictionary, bahwa 

kata implementasi merupakan penerapan sesuatu yang memberikan efek. 

Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada 

aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 
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mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan dan 

selalu diikuti oleh objek yang mengikutinya.12 

Jadi, implementasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

penerapan. 

2. Retorika 

Retorika merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari atau 

mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya 

tarik dan pesona, sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dan 

tergugah perasaannya.13 

Retorika yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang teknik 

berbicara yang digunakan seorang guru sebagai upaya memahamkan 

peserta didiknya. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk 

memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu 

tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum.14 

Pembelajaran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

 

                                                             
12 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 

237. 
13 Jalaluddin Rakhmat, Op.Cit, hlm. 7 
14 Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, Strategi Pembelajaran Terpadu (Teori, Konsep, 

& Implementasi), (Yogyakarta: Familia, 2012), Cet. 1, hlm. 10. 
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4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Mata pelajaran SKI adalah salah satu bagian dari pendidikan 

agama islam (PAI) yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam(SKI) yang 

kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui 

kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, 

pembiasaan dan keteladanan.15 

Dari beberapa uraian penegasan istilah diatas, maka dapat dirumuskan 

bahwa maksud dalam proposal skripsi ini adalah bagaimana cara guru Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) menerapkan praktik-praktik retorika dalam 

pembelajaran SKI yang dilaksanakan di MA Wahid Hasyim Bangsri.  

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar lebih terpusat pada pokok persoalan 

sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

peneliti akan menguraikan beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana implementasi Retorika pada pembelajaran SKI di Kelas XI 

MA Wahid Hasyim Bangsri? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Retorika pada 

pembelajaran SKI di Kelas XI MA Wahid Hasyim Bangsri? 

 

 

                                                             
15 Ali Mudlofir, op.cit.,hlm. 54. 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Retorika pada pembelajaran SKI di 

Kelas XI MA Wahid Hasyim Bangsri. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 

Retorika pada pembelajaran SKI di Kelas XI MA Wahid Hasyim 

Bangsri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan informasi dan referensi sebagai acuan terhadap 

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

b. Dapat mengetahui tentang implementasi Retorika pada pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dijadikan syarat untuk menyelesaikan program 

studi di Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara. 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui implementasi Retorika 

pada pembelajaran SKI di kelas XI MA Wahid Hasyim Bangsri. 
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b. Bagi Madrasah 

Penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

c. Bagi Guru Mata Pelajaran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi guru 

mata pelajaran SKI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

sehingga dapat menjadi model bagi guru yang lain. 

d. Bagi Mahasiswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan 

pengalaman, kemampuan serta ketrampilan penulis dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka merupakan kajian mengenai 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait (review of related literature), 

untuk mengetahui sejauh mana otentisitas suatu karya ilmiah serta posisinya 

di antara karya-karya sejenis dengan tema ataupun pendekatan yang serupa. 

Berdasarkan penelusuran, karya ilmiah yang memiliki relevansi 

dengan permasalahan yang dikaji dan sebagai bahan pijakan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Buku yang ditulis oleh Dori Wuwur Hendrikus yang berjudul 

“RETORIKA: Terampil berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi, 
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Bernegosiasi” (Yogyakarta: Kanisius, 2009).16 Buku ini berisi tentang 

sejarah dan konsep Retorika sebagai suatu proses komunikasi. Selain itu 

dipaparkan pula tentang pembagian retorika dalam konteks monologika 

(pidato), dialogika (diskusi, tanya jawab, debat) dan pembinaan teknik 

berbicara. 

2. Buku yang ditulis oleh Jalaluddin Rakhmat yang berjudul “Retorika 

Modern” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).17 Buku ini berisi 

tentang perkembangan retorika dari zaman romawi, abad pertengahan 

sampai pada zaman modern. Secara spesifik buku ini lebih menjelaskan 

pada tahap ketrampilan berpidato, mulai dari tahap persiapan, 

penyusunan, penyampaian dan macam-macam pidato beserta teknik 

penyampaiannya.  

3. Skripsi Muamar (2015), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU 

Jepara, “Peran Komunikasi Guru dengan Siswa dalam Mengembangkan 

Motivasi Belajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq Siswa Kelas VIII MTs. 

Mabdaul Huda Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 

Pelajaran 2014/2015”.18 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan latar belakang MTs. Mabdaul Huda Karangaji, pengumpulan data 

menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran komunikasi guru dengan siswa 

                                                             
16 Dori Wuwur Hendrikus, RETORIKA: Terampil berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi, 

Bernegosiasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2009). 
17 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). 
18 Muamar, Peran Komunikasi Guru dengan Siswa dalam Mengembangkan Motivasi 

Belajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq Siswa Kelas VIII MTs. Mabdaul Huda Karangaji 
Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015 (Jepara: Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan UNISNU, 2015). 
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dalam mengembangkan motivasi belajar dengan cara menerapkan 

metode mengajar yang tepat. 

4. Skripsi Fitri Nur Badriyah (2015), Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta, “Strategi Retorika dalam 

Penyampaian Materi Pelajaran (Studi Deskriptif pada Pengampu 

Kelompok Musyawarah III Marhalah II Madrasah Diniyah Nurul 

Ummah Putri Yogyakarta”.19 Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi retorik 

yang digunakan olah guru Musyawarah III Marhalah II. Adapun hasil 

dari penelitian ini adalah guru Kelompok Musyawarah III Marhalah II di 

MDNU Putri telah menggunakan prinsip strategi retorika yaitu, 

penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian dan memori. Akan tetapi 

belum maksimal karena faktor perbedaan latar belakang studi dan usia.  

5. Jurnal pendidikan yang ditulis oleh I Nengah Martha (2010), Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha, “Retorika dan 

Penggunaanya dalam Berbagai Bidang”.20 Dalam jurnal tersebut 

dipaparkan bahwa Retorika sebagai ilmu tidak hanya sebatas pada 

kemampuan berpidato saja, tetapi lebih pada pemberian bimbingan 

tentang bagaimana memanfaatkan bahasa dalam kegiatan bertutur dengan 

cara memilih ragam, materi dan gaya berbahasa. Retorika dapat 

                                                             
19 Fitri Nur Badiyah, Strategi Retorika dalam Penyampaian Materi Pelajaran (Studi 

Deskriptif pada Pengampu Kelompok Musyawarah III Marhalah II Madrasah Diniyah Nurul 
Ummah Putri Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga 
2015). 

20 I Nengah Martha, Retorika dan Penggunaanya dalam Berbagai 
Bidang.Jurnalpendidikan(Bali: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha, 2010). 
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digunakan dalam berbagai bidang diantaranya adalah penggunaan 

retorika dalam bidang politik, penggunaan retorika dalam bidang 

ekonomi, penggunaan retorika dalam seni, penggunaan retorika dalam 

Tulisan dan penggunaan retorika dalam pendidikan. Dalam dunia 

pendidikan, penggunaan retorika secara praktis, tampak nyata dalam 

proses belajar mengajar di kelas.  

6. Jurnal pendidikan yang ditulis oleh Abdul Aziz (2017), IAIN 

Tulungagung, “Komunikasi Pendidik dan Peserta Didik dalam 

Pendidikan Islam”.21 Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa adanya 

urgensi komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi diperlukan dalam 

dunia pendidikan sebagai upaya menjadikan ruang kelas dan 

pembelajaran yang efektif.Persoalan komunikasi dalam dunia pendidikan 

dikarenakan komunikasi pembelajaran efektif dalam dunia pendidikan 

tidaklah searah, maka kemampuan berkomunikasi yang baik tidak hanya 

perlu dimiliki oleh pendidik, tapi juga peserta didik.  

Dari beberapa kajian pustaka diatas ada dua buku yang penulis 

gunakan sebagai panduan melakukan penelitian ini, buku tersebut akan 

menjadi pedoman utama dalam memahami kajian-kajian Retorika tentang 

monologika, dialogika, teknik bicara, paralaguange dan sebagainya. 

Pada kajian pustaka selanjutnya ada hasil penelitian berupa skripsi. 

Adapun perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu terletak pada 

                                                             
21 Abdul Aziz, Komunikasi Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Jurnal 

pendidikan, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017). 
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pembahasan obyek penelitian dan tempat penelitian. Dengan demikian maka 

penelitian terhadap Implementasi Retorika pada Pembelajaran SKI di Kelas 

XI MA Wahid Hasyim Bangsri berbeda dari karya atau penelitian lain, 

karena pembahasan dan tempat penelitian yang berbeda maka hasil 

penelitian juga akan berbeda. 

Dan untuk kajian teori terahir ada dua jurnal pendidikan yang relevan 

dengan penelitian ini. Pada jurnal pendidikan yang pertama menunjukan 

betapa pentingnya Retorika dalam proses pembelajaran, sedangkan junal 

yang kedua tentang pentingnya komunikasi dalam pendidikan antara 

pendidik dengan peserta didik. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.22 Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian guna memperoleh hasil 

yang maksimal dan objektif. Adapun penelitian ini menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung : Alfabeta, 2015), Cet. 21, hlm. 3. 
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penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data 

kualitatif.23 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.24 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendidik mata pelajaran SKI kelas XI di Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Bangsri Jepara tahun pelajaran 2018/2019 sebagai pelaksana 

kegiatan pembelajaran. 

b. Peserta didik kelas XI sebagai siswa di Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Bangsri Jepara tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Fokus Penelitian 

Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif, maka penelitian akan difokuskan pada: 

a. Implementasi Retorika pada pembelajaran SKI di Kelas XI MA 

Wahid Hasyim Bangsri. 

                                                             
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), Cet. 36, hlm. 26. 
24 Ibid., hlm. 6. 
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b. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Retorika pada 

pembelajaran SKI di Kelas XI MA Wahid Hasyim Bangsri. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan dan pengumpulan data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang 

diteliti untuk mengetahui objek sasaran dan untuk memperoleh data 

dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian.25 

Informasi yang didapatkan melalui observasi ini yaitu 

proses pelaksanaan pembelajaran SKI pada kelas XI MA Wahid 

Hasyim Bangsri, termasuk didalamnya implementasi Retorika pada 

pembelajran SKI kelas XI. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung dalam 

suatu teknik pengumpulan data.26 

Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi dari 

pendidik mata pelajaran SKI di MA Wahid Hasyim Bangsri 

mengenai penerapan retorika pada pembelajaran SKI termasuk 

pendukung dan kendalanya. 

 
                                                             

25 Djam’an Satori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 
Alfabeta, 2017), Cet. 7, hlm. 105. 

26 Ibid., hlm. 130. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan 

dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.27 

Melalui metode dokumentasi ini peneliti mendapatkan data 

mengenai keadaan madrasah yang berkaitan dengan profil madrasah, 

visi, misi dan tujuan madrasah, struktur organisasi, data guru dan 

karyawan termasuk data guru  ski, data siswa, sarana prasarana, data 

kurikulum madrasah dan perangkat pembelajaran SKI. 

5. Teknik Keabsahan Data 

Dalam mengukur keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari 

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, 

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

telah ditemukan.28 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ini menggunakan analisis kualitatif, karena 

data yang diperoleh berupa data kualitatif. Menurut Sugiyono 

menjelaskan bahwa salah satu analisis dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

                                                             
27 Ibid., hlm. 148. 
28 Sugiyono, op.cit., hlm. 330. 
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a. Reduksi Data (Reduction)  

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.29 

b. Penyajian Data (Data Display)  

Yaitu teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. 

Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Adapun fungsi display data disamping untuk memudahkan dan 

memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.30 

c. Verifikasi (Conclusion Drawing)  

Yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

                                                             
29 Ibid., hlm. 338. 
30 Djam’an Satori dan Aan Komariah, op.cit., hlm. 219. 
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dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.31 

 

H. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk memudahkan dalam memahami isi, penulis membagi 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian awal 

Pada bagian ini teridiri dari: halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel 

dan Abstrak. 

2. Bagian isi, meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan secara sistematis mengenai 

tinjauan global permasalahan yang akan dibahas, 

meliputi; latar belakang masalah, penegasan istilah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

                                                             
31 Sugiyono, op.cit., hlm. 345. 
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BABII : LANDASAN TEORI. 

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori 

mengenai tinjauan tentang; Retorika (Pengertian retorika, 

pengertian komunikasi, fungsi retorika, proses retorika 

dan retorika dalam pendidikan islam) serta kajian teori 

tentang pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

(Hakikat pembelajaran SKI, tujuan pembelajaran SKI, 

ruang lingkup SKI dan metode dalam pembelajaran SKI). 

BABIII : KAJIAN OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang; data umum yang 

meliputi (profil madrasah, visi dan misi madrasah, tujuan 

madrasah, struktur organisasi, data guru dan siswa, 

kondisi sarana prasarana madrasah serta keadaan 

kurikulum), data khusus yang meliputi (Implementasi 

retorika pada pembelajaran SKI serta faktor pendukung 

dan penghambat implementasi retorika pada 

pembelajaran SKI kelas XI di MA Wahid Hasyim 

Bangsri). 

BAB IV : ANILISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang analisis implementas 

retorika pada pembelajaran SKI kelas XI di MA Wahid 

Hasyim Bangsri serta analisis faktor pendukung dan 

penghambat implementasi Retorika pada pembelajaran 
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SKI kelas XI di MA Wahid Hasyim Bangsri. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini penulis mencoba memberikan simpulan 

penelitian, saran-saran, dan kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup 

penulis dan lampiran-lampiran.  

 


