


ABSTRAK 

INDAH KURNIAWATI – NIM. 98413832, PENGEMBANGAN MODEL 
BELAJAR MANDIRI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN 
REJASARI I PURWOKERTO, TARBIYAH, 2003. 

 Pendidikan Agama Islam merupakan pelajaran wajib di sekolah negeri. 
Dalam kegiatan pembelajaran PAI ini,  SD Negeri Rejasari I sebagai lembaga 
pendidikan dasar berusaha menggunakan model pembelajaran yang aktif, kreatif, 
efektif dan menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah 
model belajar mandiri. Dengan demikian tujuan  dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui aplikasi dan pengembangan model belajar mandiri dalam 
Pendidikan Agama Islam di SDN Rejasari I Purwokerto. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksploratif. Subyek dalam 
penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala, Guru PAI dan Guru Kelas. 
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif, adapun teknik 
pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
 Setelah melakukan pengumpulan dan analisis data, dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Model Belajar Mandiri yang diaplikasikan dalam Pendidikan Agama 
Islam di SDN Rejasari I Purwokerto merupakan pola belajar mandiri yang 
berorientasi untuk menumbuhkan rasa butuh siswa terhadap belajar dan membentuk 
kemandirian sikap siswa. Model belajar mandiri diaplikasikan dalam media tutor 
sebaya, bimbingan belajar, pemberian tugas LKS Fathonah, serta pohon prestasi. 
Media tutor sebaya dilaksanakan melalui uji kecakapan dan kelompok belajar. 
Bimbingan belajar dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun 
bimbingan individual pada saat istirahat. LKS Fathonah merupakan media 
representasi dari kemandirian siswa dalam kegiatan belajar. Pohon prestasi 
merupakan media untuk memotivasi prestasi siswa melalui pemajangan nama dan 
nilai siswa. (2) Pengembangan model belajar mandiri dilaksanakan sebagai usaha 
mengidentifikasi permasalahan serta mengorganisasi pemecahan masalah. Langkah 
pengembangan yang dilakukan adalah merumuskan tujuan model belajar mandiri, 
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, menganalisa solusi pemecahan dan 
menntukan standar evaluasi keberhasilan solusi pemecahan masalah. Pengembangan 
dilaksanakan dengan menyempurnakan teknik dan strategi pelaksanaan kegiatan 
belajar mandiri serta menambahkan media dengan jurnal belajar PAI siswa sebagai 
usaha perwujudan pola pembelajaran PAI terpadu. 
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