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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Hasil Belajar

1. Definisi hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui

kegiatan belajar.1 Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku secara

keseluruhan yang dimiliki seseorang. Perubahan tingkah laku tersebut

menyangkut perubahan tingkah laku kognitif, afektif dan psikomotorik.2

Hasil belajar merupakan penguasaan keterampilan dan pengetahuan

yang dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran yang ditunjukkan dengan tes

atau nilai yang diberikan oleh guru serta kemampuan perubahan sikap/tingkah

laku yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar.

Jadi hasil belajar yang dimaksud adalah suatu hasil yang telah di capai

(dilakukan) oleh peserta didik setelah adanya aktifitas belajar suatu mata

pelajaran yang telah ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan pula. Hasil

belajar dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi hasil belajar. Setiap orang

yang melakukan suatu kegiatan ingin tahu hasil dari kegiatan yang

dilakukannya. Untuk mengetahui tentang baik dan buruknya dan proses hasil

dari kegiatan pembelajaran, maka seorang guru harus menyelenggarakan

evaluasi.

1 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), hlm. 37

2 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 179
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Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta

didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.3 Suatu proses belajar

mengajar dapat dikatakan berhasil apabila:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi

tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

b. Perilaku yang di gariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai oleh

peserta didik, baik secara individual maupun klasikal.4

2. Jenis-jenis Hasil Belajar

Dalam sistem pendidikan Nasional atau rumusan pendidikan

mempunyai beberapa tujuan, baik itu beberapa tujuan, kurikulumnya maupun

tujuan instruksional. Kemp 1977 memandang bahwa tujuan pembelajaran

adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau

penampilan yang di wujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan

hasil belajar yang diharapkan.5 Pada penelitian ini menggunakan klasifikasi

hasil belajar (prestasi belajar).

Tujuan pembelajaran yang tentu saja berorientasi pada hasil belajar,

menurut Benyamin Bloom dibagi dalam tiga kawasan  yang meliputi kawasan

kognitif, afektif, dan psikomotor.6

3 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002), hlm. 22

4 Syaiful Bahri Djamarah, dkk, op, cit., hlm. 106
5 Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara), h 35.
6 Ibid, h 35-39.
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a) Kawasan Kognitif

Kawasan ini meliputi enam tingkatan yang secara hierarkis berurut

dari yang paling rendah (pengetahuan) sampai yang paling tinggi

(evaluasi), yaitu:

(1) Pengetahuan (Knowledge)

(2) Pemahaman (Comprehension)

(3) Penerapan (Aplication)

(4) Analisis (Analysis)

(5) Sintesis (Syntesis)

(6) Evaluasi (Evaluation)

Perubahan yang terjadi pada ranah kognitif ini tergantung pada tingkat

kedalaman belajar yang dialami oleh siswa. Dengan pengertian bahwa

perubahan yang terjadi pada ranah diharapkan seorang siswa mampu

melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya sesuai

dengan bidang studi yang dipelajarinya.

b) Kawasan Afektif

Kawasan afektif adalah suatu domain yang berkaitan dengan

sikap, nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan), dan

penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ada lima yaitu:

(1) Kemauan menerima

(2) Kemauan menanggapi

(3) Berkeyakinan

(4) Penerapan karya
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(5) Ketekunan dan ketelitian

Pada ranah afektif ini di harapkan siswa mampu lebih peka terhadap

nilai dan etika yang berlaku, dalam bidang ilmunya. Perubahan yang terjadi

cukup mendasar, maka siswa tidak hanya menerimanya dan memperhatikan

saja, melainkan mampu melakukan satu sistem nilai yang berlaku dalam

bidang ilmunya dan selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan sistem

nilai yang dipegangya.

c) Kawasan Psikomotor

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan

keterampilan (skill) yang bersifat manual dan motorik. Sama

halnya dengan kawasan yang lain, kawasan ini juga terdiri dari

beberapa tingkatan, yaitu:

(1) Persepsi

(2) Kesiapan melakukan suatu kegiatan

(3) Mekanisme

(4) Respon, terbimbing

(5) Kemahiran

(6) Adaptasi

(7) Originasi

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa proses belajar mengajar

khususnya pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebuah proses yang

mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku

seseorang yang sesuai dengan tujuan pendidikan Agama Islam (PAI). Baik yang
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meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, maupun aspek-aspek yang lain

sehingga perubahan sifat yang terjadi pada masing-masing aspek tersebut

tergantung pada tingkat kedalaman belajar.

B. Deskripsi Metode Poster Session

1. Definisi Metode Poster Session

Metode poster session adalah salah satu model pembelajaran yang  baru

dan bagus, untuk memberi informasi kepada siswa secara cepat melaluui gambar

atau poster. Dimana dengan pembelajaran melalui gambar tersebut siswa dapat

memperoleh informasi secara cepat dam menyenangkan. Poster disebut juga

plakat, lukisan atau gambar yang dipasang telah mendapat perhatian yang cukup

besar sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi, saran, pesan dan

kesan, ide dan sebagainya. Poster adalah “gambar yang benar, yang memberi

tekanan pada satu atau dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan

melihatnya sepintas saja”.7 Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis

yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar.

Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya

dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu poster biasanya

dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat.

Menurut Sudjana dan Rivai definisi poster adalah “Kombinasi visual dari

rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan dengan maksud untuk menangkap

perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti

7 Amir Hamzah Suleiman. Media Audio-Visual untuk Pengajaran, Penerangan dan
Penyuluhan. (Jakarta: PT Gramedia, t.thn), h. 68
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di dalam ingatannya”.8 Sedangkan Milly R Sonnemen menyebutkan bahwa poster

adalah:

Menyusun informasi mengenai gagasan pokok dengan menggunakan
elemen warna, ukuran, garis, bentuk, bingkai, bentuk huruf, dan perspektif,
untuk menangkap perhatian.Tujuannya adalah mengarahkan pemirsnya
untuk menerima pesan yang kuat, menohok dan berkesan.9

Metode pembelajaran ini merupakan “strategi yang bagus untuk memberi

informasi kepada siswa secara cepat, memahami apa yang mereka bayangkan, dan

memerintahkan pertukaran gagasan antar mereka”10. Metode gallery

session/poster session adalah strategi yang ditujukan untuk melatih kemampuan

siswa dalam memahami isi sebuah bacaan kemudian mampu untuk

memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. Dan dari gambar tersebut

diharapkan semua siswa dapat menghafalkan isi bacaan secara mudah dan ingatan

siswa terhadap bacaan siswa tersebut dapat bertahan lama.

Berdasarkan uraian di atas metode poster session ini merupakan sebuah

cara yang tepat untuk menginformasikan kepada peserta didik secara cepat,

menangkap imajinasi mereka, dan mengundang pertukaran ide di antara mereka.

Teknik ini juga merupakan sebuah cara cerita dan grafik yang memungkinkan

peserta didik mengekspresikan persepsi dan perasaan mereka tentang topik yang

sekarang sedang dibahas.

8 Nana Sudjana dkk, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 51
9 Milly R. Sonneman, Mahir Berbahasa Visual, (Bandung: Kaifa, 2002), h. 88
10 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara BelajarSiswa Aktif. Penerjemah:

Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia, 2011), h. 192
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2. Karakteristik Metode Poster Session

Poster sebagai media visual akan dapat berfungsi secara optimal dalam

menyampaikan pesan dan diingat oleh para pemirsanya bila memiliki karakteristik

sebagai berikut:

a. Poster harus dinamis dan menonjolkan kualitas.
Poster itu harus sederhana tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat
secara terperinci, harus cukup kuat untuk menarik perhatian, bila tidak
akan hilang kegunaannya.

b. Desain yang digunakan hendaknya sederhana.
Desain sebuah poster hendaknya merupakan perpaduan antara
kesederhanaan dan dinamika serta menggunakan warna yang mencolok
dan kontras.

c. Pesan yang akan disampaikan harus jelas apabila hanya diliat dalam
sekedipan mata, jadi poster sebaiknya menggunakan sedikit kata-kata
dan kata-kata kunci ditonjolkan dengan menempatkan ukuran huruf
yang besar

d. Adanya keserasian antara gambar dan objek.
e. Ukuran poster harus dapat dilihat dengan jelas dari setiap sudut seisi

ruang, jadi poster harus ditempatkan ditempat yang setrategis dan
ukuran yang sesuai sehingga semua orang dapat melihatnya dengan
leluasa.

f. Poster hendaknya dibuat secara imajinatif dan kreatif serta ditambah
dengan pemusatan perhatian yang bagus.11

Menurut Munadi bahwa karakteristik poster sebagai berikut:

1. Poster yang baik harus dinamis, menonjolkan kualitas.
2. Poster harus sederhana tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat,

segera dapat ditangkap pandangan orang dan menamkan kepadanya pesan
yang terkandung dalam poster itu.

3. Pesan yang disampaikan harus jelas sepintas lalu, atau dapat menarik
perhatian orang yang lewat untuk berhenti sebentar mengamatinya. Kalau
tidak demikian poster itu tidak ada faedahnya, sebab saat ini sedikit orang
yang rela membuang waktu untuk memperhatikan sebuah poster, kecuali
kalau poster itu memang menarik.

4. Poster-poster itu harus dapat menyerukan “LIHAT AKU”.12

11 Wahyu, Metode Poster dalam Pembelajaran, (online) (http://logikamaswahyu.
blogspot.com, diakses, 1 Juli 2013)

12 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, (Ciputat: Gaung Persada, 2008), h. 102
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Keberhasilan sebuah poster banyak juga tergantung dari kalimat untuk

menyatakan pesan yang akan disampaikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam

penggunaan kalimat ialah kalimat tidak boleh banyak dan tidak boleh panjang.

Lebih baik tujuh kata dari pada tujuh kalimat. Kata-kata harus dapat dimengerti

secara cepat, sesuai dengan sifat poster dan harus menjadi bagian tak terpisahkan

dari keseluruhan dan bukan sebagai tambahan saja. Bentuk huruf harus sederhana

dan cukup besar untuk dapat dibaca dari jauh. Bentuk huruf yang aneh-aneh akan

membingungkan dan membuat orang engggan membacanya. Kalimat yang

digunakan diutarakan dalam bahasa yang sederhana, popular, familier dan akrab.

Poster hendaknya tidak dipajang dalam waktu lama, karena mengingat bahwa

manusia itu lekas terbiasa dengan lingkungannya, sehingga besar kemungkinan ia

tidak lagi mempedulikannya lagi dan daya tarik posterpun lenyap, sehingga tidak

berarti apa-apa lagi.

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Poster Session

Metode ini merupakan cara yang bagus untuk memberi informasi kepada

siswa secara cepat,memahami apa yang mereka bayangkan,dan memerintahkan

pertukaran gagasan antar mereka.Tehnik ini juga merupakan cara baru dan jelas

yang memungkinkan siswa mengungkapkan persepsi dan perasaan mereka

tentang topik yang sedang didiskusikan dalam suasana santai dan menyenangkan.

Poster terdapat “kelebihannya dengan harganya terjangkau oleh seorang

guru tetapi ada juga kelemahannya dikarenakan media poster berdimensi dua,

sehingga sukar untuk melukiskan sebenarnya.13
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Poster memiliki kekuatan dramatik yang begitu tinggi yang dapat

memukau pengamatnya. Poster dapat menarik perhatian karena uraian yang

memadai secara kejiwaan dan merangsang untuk dihayati. Dari apa yang

diutarakan tentang poster, hendaknya guru menggunakan poster didalam kelas

atas dasar beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Memotivasi siswa, dalam hal ini poster dalam pembelajaran sebagai
pendorong atau memotivasi siswa. Pesan poster tidak berisi informasi
umun, namun berupa ajakan, renungan, persuasi agar siswa memiliki
dorongan yang tinggi untuk melakukan sesuatu diantaranya Sholat
Berjama’ah, menjaga kebersihan, Rajin belajar,dll.

b. Peringatan. Dalam hal ini poster berisi tentang peringatan terhadap suatu
pelaksanaan aturan hukum, aturan sekolah atau peringatan-peringatan
tentang sosial, kesehatan bahkan keagamaan. Misalnya “Buanglah
sampah pada tempatnya”, atau “kebersihan sebagian dari iman”,
“sudahkah anda shalat sebelum dishalatkan”, dll.

1. Pengalaman kreatif
Proses belajar mengajar menuntut keatifitas siswa dan guru, pola
pembelajaran klasikal yaitu siswa hanya diberi informasi dari guru saja,
tidak membuat pembelajaran lebih baik dan kreatif. Melalui poster
pembelajaran bisa lebih kreatif, siswa ditugaskan untuk membuat ide,
cerita, karangan dari sebuah poster yang dipajang. Diskusi kelas akan lebih
hidup manakala guru menggunakan alat bantu poster sebagai bahan
diskusi.14

Poster adalah “gambar yang besar, yang memberi tekanan pada satu atau

dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan melihatnya sepintas lalu”15.

Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap dan tata nilai masyarakat untuk

berubah atau melakukan sesuatu. Hal yang membuat “poster memiliki kekuatan

13 http://makalahdanskripsi.blogspot.com, diakses 1 Juli 2013

14 Dwi Puji Lestari, Post sebagai media pembelajaran (online) (http://sriyantosmansasolo.
blogspot.com, diakses, 2 Juli 2013)

15 Yahudi Munadi, Op. Cit, h. 102
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untuk dicerna oleh orang yang melihat karena poster lebih menonjolkan kekuatan

pesan, visual dan warna”.16

Di masyarakat poster lebih banyak digunakan untuk kepentingan

propaganda bisnis, promosi, sosial dan penanaman nilai di masyarakat. Misalnya

poster yang bertema tentang dilarang merokok, hindari obat-obat terlarang,

membeli produk dalam negeri, membeli produk sebuah perusahaan tertentu,

gerakan orang tua asuh, gerakan keluarga berencana, budayakan membayar pajak,

dan lain-lain. Dengan visualisasi yang kuat dan menyentuh, banyak masyarakat

yang tergerak hatinya untuk melakukan seperti yang diinformasikan dalam poster.

4. Langkah- Langkah Metode Poster Session

Metode poste session merupakan sebuah cara yang tepat untuk

menginformasikan kepada peserta didik secara cepat, menangkap imajinasi

mereka, dan mengundang pertukaran ide di antara mereka. Teknik ini juga

merupakan sebuah cara cerita dan grafik yang memungkinkan peserta didik

mengekspresikan persepsi dan perasaan mereka tentang topik yang sekarang

sedang didiskusikan dalam sebuah lingkungan yang tidak menakutkan

Prosedur pelaksanaan metode poster session adalah:

a. Mintalah setiap peserta didik menyeleksi sebuah topik yang dikaitkan
dengan topik umum atau yang sedang didiskusikan atau dipelajari.

b. Mintalah peserta didik mempersiapkan gambaran visual konsep mereka
pada sebuah poster atau papan pengumuman (Anda tentukan ukurannya).
Isi poster tersebut harus jelas, agar pengamat dapat dengan mudah
memahami tanpa penjelasan tertulis atau lisan. Akan tetapi, peserta didik
boleh saja memilih mempersiapkan satu halaman hand-out untuk
mendampingi poster yang menerangkan lebih detil dan menayangkan
bacaan lanjut.

16 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gaya Media, 2010), h. 129
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c. Selama sesi kelas berlangsung, mintalah peserta didik memasang
gambaran presentasi, dan dengan bebas berkeliling di ruangan memandang
serta mendiskusikan poster yang lain. Pada mata pelajaran fiqih
contohnya, sedang mempelajari makanan dan minurr.an yang diharamkan.
Topik yang diberi mencakup : 1) jenis-jenis makanan/minuman haram, 2)
akibat mengkonsumsi makanan/minuman haram terhadap diri sendiri, 3)
akibat mengkonsumsi makanan/minuman haram terhadap orang lain, 4)
cara-cara menghindari makanan/minuman haram

d. Salah satu peserta menggambarkan akibat mengkonsumsi
makanan/minuman haram dengan membuat poster yang menunjukkan
gambaran berikut:
a) Seseorang yang memiliki badan dengan perut buncit
b) Seseorang sedang meminum minuman beralkohol terlibat pertengkaran
c) Seseorang yang sakit kepala

e. Di bawah masing-masing gambar di atas ada satu paragraf singkat yang
menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang yang mengkonsumsi
makanan/minuman haram bisa menunjukkan gejala atau terlibat dalam
perkara yang digambarkan dalam poster.

1. Lima belas menit sebelum kelas selesai, berundinglah dengan seluruh
kelas dan diskusikan keuntungan ара yang mereka peroleh dari kegiatan
ini.17

Dapat pula divariasi:

1. Anda boleh memilih untuk membentuk tim ke dalam 2 atau 3 bentuk
daripada membuat tugas individual, terutama jika topiknya terbatas.

2. Lanjutkan sesi gambar dengan diskusi panel dengan menggunakan
beberapa peraga sebagai panelis.18

Menurut Rahman langkah-langkah pelaksanaan metode poster session

sebagai berikut:

1. Mintalah setiap peserta didik menyeleksi sebuah topik yang dikaitkan
dengan topik umum atau yang sedang dipelajari. Misalnya:
a) Isi kandungan atau penerapan QS. Al-Takatsur: ”Sikap Serakah,

Penimbun Harta”.
b) Isi kandungan QS. Al-Qari’ah dan al-Zalzalah: ”Kiamat, Hari Akhir.

2. Mintalah peserta didik mempersiapkan gambaran visual konsep mereka
pada sebuah poster atau papan pengumuman (Anda tentukan ukurannya).
Isi poster tersebut harus jelas, agar pengamat dapat dengan mudah
memahami tanpa penjelasan tertulis atau lisan. Akan tetapi, peserta didik

17 M. Fadlan, Starategi-Strategi Pembelajaran, (online)
(http://mfadhlan34.wordpress.com, diakses, 2 Juli 2013)

18 Ibid,
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boleh saja memilih mempersiapkan satu halaman hand-out untuk
mendampingi poster yang menerangkan lebih detil dan menayangkan
bacaan lanjut.

3. Selama sesi kelas berlangsung, mintalah peserta didik memasang
gambaran presentasi, dan dengan bebas berkeliling di ruangan memandang
serta mendiskusikan poster yang lain.
Salah satu peserta menggambarkan akibat mengkonsumsi
makanan/minuman haram dengan membuat poster yang menunjukkan
gambaran berikut, misalnya :
Seseorang yang memiliki badan dengan perut buncit
Orang-orang bingung mencari perlindungan dari kemurkaan alam.
Tanda-tanda kiamat.
Di bawah masing-masing gambar di atas ada satu paragraf singkat yang
menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang yang mengkonsumsi
makanan/minuman haram bisa menunjukkan gejala atau terlibat dalam
perkara yang digambarkan dalam poster.

4. Lima belas menit sebelum kelas selesai, berundinglah dengan seluruh
kelas dan diskusikan keuntungan apa yang mereka peroleh dari kegiatan
ini.19

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan materi yang dijelaskan

dalam penelitian ini mengenai gerakan-gerakan shalat dengan langkah-langkah

pembelajaran sebagai berikut:

1. Guru membagai kelompok belajar siswa menjadi 3 kelompok dengan

masing-masing kelompok 5 orang siswa, kemudian mereka mendiskusikan

sebuah permasalahan yang terkait dengan topik (gerakan-gerakan shalat).

2. Guru mengarahkan setiap kelompok untuk berdiskusi materi tersebut

dengan melihat pada gambar/poster

3. Guru minta setiap kelompok untuk menunjukan pada gambar/poster

tentang gerakan-gerakan shalat.

4. Guru mengarahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan dan

memperagakan gerakan-gerakan shalat berdasarkan yang ada.

19 Wali Rahman, Langkah-Langkah Metode Poster Session, (online) (http://www.blogger.
com, diakses, 2 Juli 2013)



20

5. Guru minta komentar atau tanggapan dari kelompok lain mengenai materi

tersebut.

C. Penerapan Metode Poster Session pada Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu materi pendidikan yang

mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam bukan hanya bertujuan

mengenalkan dan mengajarkan ajaran agama kepada siswa, tetapi yang terpenting

adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam diri siswa,

sehingga nilai-nilai tersebut dapat menjadi bagian dari kepribadian mereka. Proses

internalisasi ini memerlukan pembentukan kesadaran sendiri dari siswa sehingga

mereka dapat melakukan penghayatan yang mendalam. Untuk menimbulkan

pemahaman dan kesadaran tersebut diperlukan upaya-upaya membangun

kesadaran sendiri dan refleksi tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Pendidikan dikatakan unggul apabila dalam prosesnya melahirkan dan

menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, baik peserta didiknya

maupun guru sebagai pendidik. “Pendidikan itu ialah usaha sadar yang dilakukan

oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan

bimbingan,pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar

sekolah”.20

Bagi guru Pendidikan Agama Islam, memberikan pemahaman agama

Islam yang berkaitan dengan makna ayat-ayat Al-Qur’an bukanlah hal yang

mudah. Seringkali siswa hanya mampu membaca lafal Al-Qur’an dengan lancar

20 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan
Problematika Belajar dan Mengajar.( Bandung: Alfabeta, 2009), h. 4.
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tetapi mengalami kesulitan ketika disuruh memahami makna yang terkandung

didalamnya, dalam hal ini guru dituntut untuk mampu memberikan materi yang

mudah diterima dan di pahami oleh siswa. Metode mengajar yang dipilih juga

harus tepat sesuai dengan tujuan, jenis dan sifat materi yang diajarkan. Metode

mengajar merupakan sarana interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar

mengajar. Bila upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik, diharapkan hasil

belajar siswa serta tingkat pemahaman siswa dalam mata pelajaran agama Islam

juga akan meningkat. Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam telah

memerintahkan untuk memilih metode yang tepat dalam proses pembelajaran,

sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. QS.An-Nahl ayat 125,yang

berbunyi:











Terjemahan : Serulah (manusia) kepada Tuhanmu 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.21

Kemampuan guru dalam memahami dan melaksanakan metode

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapatmenimbulkan kebosanan, kurang

dipahami dan monoton. Dalam hal ini biasanya guru masih menggunakan metode

ceramah sehingga mengakibatkan sikap yang acuh terhadap pelajaran Pendidikan

Agama Islam. Dampak dari hal tersebut yaitu munculnya masalah-masalah baik

21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung : PT. Syamiil Cipta
Media, 2005), h. 281.
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dari siswa maupun dari gurunya yang seringkali menghambat pembelajaran. Oleh

karena itu, metode yang pas untuk mengatasi masalah tersebut adalah metode

poster session.

Metode poster session merupakan metode presentasi alternatif ini

merupakan sebuah cara yang tepat untuk menginformasikan kepada siswa secara

cepat, menangkap imajinasi mereka, dan mengundang pertukaran ide di antara

mereka. Teknik ini juga sebuah cara cerita dan grafik yang memungkinkan siswa

mengekspresikan persepsi dan perasaan mereka tentang materi geakan-geakan

shalat.

Materi shalat merupakan materi Pendidikan Agama Islam yang subtasi

yaitu mengajarkan tentang bagaimana melaksankan shalat dengan gerakan-gerak

yang tepat sejak dini. Shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan

dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam serta

memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Rukun shalat sebagai berikut:

1. Berdiri bagi yang mampu, dan diperbolehkan duduk atau terlentangbagi
yang sakit

2. Niat
3. Takbiratul ihram
4. Membaca fatihah
5. Ruku serta thuma’ninah
6. I’tidal
7. Sujud dua kali serta thuma’ninah
8. Duduk antara dua sujud
9. Duduk yang akhir
10. Tasyahud akhir
11. Shalawat atas nabi pada tasyahud akhir
12. Salam
13. Tertib.22

22 Zainal Abidin, Kunci Ibadah, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001), h. 49
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Berikut gerakan-gerakan shalat secara beruntun :

1. Berdiri tegak bagi yang mampu. Kaki agak merenggang kira-kira

sejengkal, menghadap kiblat membaca niat.

2. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu, telapak

tangan terbuka menghadap ke depan, ibu jari berada di bawah daun telinga

antara jari-jari tidak renggang sambil membaca Allahu ‘akbar.

3. Setelah takbiratul ihram tangan bersedekap di atas pusar.tangan kanan

memegang tangan kiri sambil membaca Doa iftitah,surah Al-fatiha dan

surah pendek dalam Al-Quran yang telah di dihafal. Surah pendek tersebut

misalnya Al-ikhlas, Al-kafirun, atau An-nisa.

4. Gerakan rukuk,yaitu membungkukkan badan,kedua tangan memegang

lutut dan menekannya. Antara punggung dan kepala hendaknya rata,mata

tertuju ke tempat sujud (sajadah).bacaan Rukuk yaitu subhana rabbiyal

azimi wabihamdih.

5. Gerakan iktidal,yaitu bangkit dari rukuk dan kembali tegak lurus sambil

membaca bacaan dan Doa iktidal.Bacaan iktidal adalah sami’allahuliman

hamidah.Dan doa iktidal adalah rabbana  Walakal hamdu.

6. Gerakan sujud,yaitu menempatan wajah ke tempat sujud sambil membaca

takbir.Pada waktu Sujud,dahi,hidung, dan kedua telapak tangan

diletakkan sejajar pada tempat sujud.Kedua lutut  dan seluruh ujung jari

kaki diletaan dibelakang untuk menopang tubuh sambil membaca doa

sujud.da sujud adalah subhana rabbiyal ‘a’la wabihamdih.
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7. Dudu antara dua sujud (dudu iftirasy),yaitu dudu dengan cara telapak kaki

kiri diduduki dan Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki kanan

menekan kelantai sambil membaca doa rabbigfirli warhammni wajburni

warfa’ni,warzuqni wahdini wa’fu’anni. Setelah selesai  sujud kedua,

dilanjutkan dengan rakaat berikutnya. Setiap selesai mengerjakan

Sujud kedua.dihitung dua rakaat.

8. Duduk tasyawud awal,yaitu duduk setelah sujud kedua pada rakaat

kedua.posisinya seperti Dalam keadaan duduk iftirasy (duduk antara dua

sujud)kemudian membaca lafal tasyahud Dan salawat Nabi Muhammad

saw.

9. Duduk tasyawud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk yaitu duduk

dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan

mengarah kebelakang.Telapak kaki kanan dan dan mengarah

kebelakang.Telapak kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki

kanan tegak serta jari-jari kaki menekan kelantai.Saat duduk tashahud

akhir membaca lafal tashahud awal, salawat Nabi Muhammad saw.dan

salawat Nabi Ibrahim a.s.

10. Gerakan salam,yaitu menoleh ke kanan dan kekiri sampai kelihatan

masing-masing pipi arah belakang sambil mengucapkan salam

assalamu’alaikum warahmatullah.

D. Penelitian yang Relevan

1. Muhimmatul muyassarah, Judul: pengajaran Bahasa Arab di MA Wahab

Hasbullah Tambakberas Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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latar belakang guru bahasa Arab di  Madrasah Aliyah Wahab Hasbulloh

adalah berlatar belakang pendidikan. Kurikulum  yang digunakan adalah

perpaduan antara kurikulum Depag dan kurikulum pesantren.  Dalam

kurikulum tersebut memuat materi yang akan diajarkan dalam KBM. Guru

telah

membuat silabus sendiri dengan acuan silabus dari Depag. Dalam silabus

memuat materi  dan skenario pengajaran. Materi yang diajarkan diambil

dari buku ta limul lughagh Al- arabiyyah. Untuk kelas 1 terdiri atas 2 jilid,

sedangkan untuk kelas 2 dan 3 hanya 1 jilid.  Buku penunjang yang

digunakan adalah Al-arabiyyah baina Yadaik, Al-Arabiyyah lin  Nasyi in,

dan muhawarotul Hadistah. Guru mengajar dengan menggunakan metode

yang

variatif dalam pengajaran bahasa Arab. Metode yang digunakan guru

dalam proses  belajar mengajar adalah: metode audiolingual, metode

langsung, metode  membaca, dan menggunakan permainan. Permainan

yang digunakan adalah bisik  berantai dan bermain peran. Guru melibatkan

siswa dalam proses belajar mengajar  seperti: memecahkan masalah,

membuat kalimat, menterjemahkan, dan membaca. Selain metode-

metode tersebut, guru juga menggunakan metode lain yaitu:  metode

ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode sosiodrama,

metode penugasan, poster session, role playing, jigsaw, information

search.23

23 Muhimmatul Muyassarah, Pengajaran Bahasa Arab di MA Wahab Hasbullah


