
23

62

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Belajar

“Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang melalui
proses belajar, sedangkan perubahan tersebut harus dapat digunakan untuk
meningkatkan penampilan diri dalam kehidupan.” 1)

“Hasil belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan
kegiatan belajar. Ada juga yang menyebut hasil belajar dengan istilah hasil
belajar.” 2)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa bedasarkan pengalaman dan latihan

dalam beberapa mata pelajaran yang diwujudkan dalam nilai rapor.

Menurut Daradjat, ”hasil belajar siswa pada hakekatnya adalah perubahan
tingkah laku siswa setelah proses belajar mengajar,tingkah laku sebagai hasil
belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan
psikomotorik”. Oleh karena itu, dalam penelitian hasil belajar, peranan tujuan
instruksional yang berisi rumusan kemajuan dan tingkah laku yang diinginkan
dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar atau acuan penilaian. 3)

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah

melalui kegiatan belajar mengajar. Belajar itu sendiri adalah suatu proses dalam

seseorang yang berusaha memperoleh sesuatu dalam bentuk perubahan tingkah

laku yang relative menetap. Dalam hal ini penekanan hasil belajar adalah

terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan

1) Nana Sudjana, Media Pengajaran [Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000], hal. 202
2) Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. [Jakarta: Rajagrafindo Persada,

2006], hal. 252
3) Zakiyah Darajat, Metodologi Pengajaran Agama Isla,.[Jakarta: Bumi Aksara, 1995], hal. 252
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untuk berhasil dan masukan dari lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan

motivasional tidak berpengaruh langsung terhadap besarnya usaha yang

dicurahkan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Perubahan itu

terjadi pada seseorang dalam disposisi atau kecakapan manusia yang berupa

penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui usaha

yang sungguh-sungguh dilakukan dalam suatu waktu tertentu atau dalam waktu

yang relative lama dan bukan merupakan proses pertumbuhan. Suatu proses yang

dilakukan dengan usaha dan disengaja untuk mencapai suatu perubahan tingkah

laku. Dan perubahan tingkah laku itu sendiri dinamakan hasil belajar.

Beberapa pakar pendidikan mendefenisikan belajar sebagaimana penulis

uraikan dibawah ini:

1. Menurut pandangan tradisional, belajar sekedar diartikan sebagai usaha

memperoleh dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan, atau belajar

adalah usaha mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman. Jadi belajar

semata-mata diartikan sebagai suatu uasaha yang bersifat intelektual saja.

Jika yang dikumpulkan seseorang sudah banyak, praktis ia menjadi pandai.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya kepada anak harus diberi berbagai

mata pelajaran sebanyak mungkin untuk menambah pengetahuannya,

semata-semata bersifat intelektual. Aspek-aspek lain walau juga berperanan

dalam pembentukan kepribadian seseorang tidak disinggung, atau mungkin

tidak perlu diajarkan.
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2. Kimble dan Garmezy menurutnya, belajar adalah suatu kecenderungan

dalam mengubah tingkah laku yang secara relative bersifat permanen dan

sebagai hasil dari praktik yang bersifat menguatkan.

3. Berdasarkan pengertian belajar yang popular saat ini bahwa, belajar adalah

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is

defined as the modification of strengthening of behavior through

experiencing). Jadi belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan

bukan hasil tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas

dari itu.

4. Belajar adalah usaha untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi atau

situasi-situasi di sekitar kita. Dalam penyesuaian diri, diri itu termasuk

mendapatkan kecekatan-kecekatan, pengertian-pengertian yang baru dan

sikap-sikap yang baru. Pandangan ini pada umumnya dikemukakan oleh

para pengikut aliran behaviorisme.

5. Menurut aliran psikologi Gestalt, belajar adalah suatu proses aktif, yang

dimaksud aktif disini ialah, bukan hanya aktivitas yang tampak seperti

gerakan-gerakan badan, akan tetapi juga aktivitas-aktivitas mental, seperti

proses berfikir, mengingat, dan sebagainya.

6. Menurut Ernest R. Hilgard, learning is the prosess by which an activity

priginates or is change trough responding a situation. Jadi belajar adalah

suatu aktivitas atau mengubah suatu aktivitas dengan perantaraan tanggapan

kepada suatu situasi.



26

62

7. James. O. Withaker mendefenisikan belajar sebagai proses dimana tingkah

laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman, disamping itu

juga diartikan sebagai proses sebagian tingkah laku melalui pendidikan atau

lebih khusus melalui proses latihan.

Dari defenisi-defenisi belajar diatas, dapat dikemukakan adanya beberapa

elemen yang penting yang mencirikan pengertian belajar, yaitu:

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan

itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi ada juga

kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap hasil belajar; seperti

perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang bayi.

c. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relative mantap,

harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang.

Berapa lama periode waktu itu berlangsung sulit untuk ditentukan dengan

pasif, tetapi perubahan itu hendaknya merupakan akhir suatu periode yang

mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun.

d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis.
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Jadi pada dasarnya belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat

dilihat dengan nyata, prose situ terjadi di dalam diri seseorang yang sedang

mengalami belajar.

Pada dasarnya masing-masing siswa memiliki perbedaan antara satu

dengan yang lainnya, termasuk perbedaan dalam hasil belajar secara garis besar

dipengaruhi dua faktor, yaitu:

1) Faktor dari diri siswa itu dan faktor datang dari luar siswa atau lingkungan.

Terhadap kedua faktor tersebut setiap ahli tidak sama cara penjelasannya.

Hal demikian itu dapat dipahami, karena para ahli memiliki sudut pandang

sendiri-sendiri, sehingga akan membuahkan suatu pemikiran yang

memprioritaskan suatu masalah yang berbeda pula. Faktor lingkungan sosial

meliputi : guru, para staf administrasi, teman sekelas, tetangga dan

masyarakat.

2) Faktor Lingkungan Non Sosial

Faktor lingkungan non sosial meliputi: gedung sekolah dan letaknya, rumah

tempat tinggal, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu.

3) Faktor Pendekatan Belajar

Faktor pendekatan belajar ini dapat dipahami sebagai segala cara atau

strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektifitas dan efesiensi

proses pembelajaran materi tertentu. Pendekatan yang dipilih oleh guru, baik

berupa strategi atau metode dalam proses pembelajaran sangat menentukan

pencapaian hasil belajar/hasil belajar siswa.
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B. Pendekatan Pembelajaran Advokasi

a. Pengertian Pembelajaran Advokasi

Pembelajaran advokasi adalah pembelajaran yang menuntut siswa

menjadi advokat dari pendapat tertentu yang bertalian dengan topik yang

tersedia. Para siswa menggunakan keterampilan riset, keterampilan analisis,

dan keterampilan berbicara dan mendengar, sebagaimana mereka

berpartisipasi dalam kelas. Pengajaran advokasi  adalah pembelajaran yang

berpusat pada murid sering diidentikkan dengan proses debat. Pembelajaran

advokasi dipandang sebagai suatu pendekatan alternatif terhadap pengajaran

didaktis di dalam kelas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk mempelajari isu-isu sosial dan personal melalui keterlibatan langsung

dan partisipasi pribadi. Model pembelajaran advokasi menuntut para peserta

didik terfokus pada topik yang telah ditentukan sebelumnya dan mengajukan

pendapat yang bertalian dengan topic tersebut.

Jadi pada dasarnya model pembelajaran advokasi sangat berharga

untuk meningkatkan pola piker dan perenungan, terutama jika perserta didik

dihadapkan mengemukakan pendapat yang bertentangan debat yang secara

aktif melibatkan setiap didik didalam kelas tidak hanya mereka yang

berdebat.

Pembelajaran advokasi adalah pembelajaran yang menuntut siswa

menjadi advokasi dari pendapat tertentu yang bertalian dengan topic yang

tersedia. Para siswa menggunakan keterampilan riset, keterampilan analisis,
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dan keterampilan berbicara dan mendengar, sebagaimana mereka

berpartisipasi dalam kelas. Pengajaran advokasi adalah pembelajaran yang

berpusat pada murid sering di identikkan dengan proses debat.

“Advocacy learning dipandang sebagai suatu metode alternatif terhadap
pengajaran didaktis di dalam kelas yang memberikan kesempatan kepada murid
untuk mempelajari isu-isu sosial dan personal yang berarti melalui keterlibatan
langsung dan partisipasi pribadi. Metode belajar ini menuntut para murid terfokus
pada topik yang telah ditentukan sebelumnya dan mengajukan pendapat yang
bertalian dengan topik tersebut.” 4)

Proses pembelajaran advokasi akan lebih efektif dilaksanakan apabila seorang

pendidik memiliki kecakapan dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai

dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. Seorang guru harus mempunyai

kreatifitas yang tinggi yang direalisasikan dengan memilih strategi pembelajaran yang

cocok untuk diterapkan di kelas. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli bahwa

keberhasilan pembelajaran pada dasarnya bergantung pada kemampuan pendidik

dalam memilih strategi mana yang sesuai.

Menurut Hamalik bahwa:

“Dalam pembelajaran advokasi para murid berpartisipasi dalam suatu debat
antara dua regu, yang masing-masing terdiri dari dua orang murid. Tiap regu
memperdebatkan topik yang berbeda dari para anggota kelas lainnya. Karena itu, di
dalam suatu kelas yang terdiri dari 32 orang murid akan memperdebatkan delapan
buah topik. Namun guru dapat membuat keputusan lain misalnya ada suatu topik
yang dianggap penting guru menunjuk 4 orang murid untuk menyajikan debat dalam
kelas tersebut. Sebaiknya, topik yang diperdebatkan adalah isu-isu yang sesuai
dengan minat dan kebutuhan murid. Untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik, guru
dapat saja menunjuk suatu kelompok untuk menyajikan debat di kelas.” 5)

4) Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,. [Jakarta: Sinar Grafika, 2008], hal. 228
5) Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,. [Jakarta: Sinar Grafika, 2008], hal. 229
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Pembelajaran advokasi ini diharapkan sangat mengefektifkan dan

menyukseskan kurikulum, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,

mengingat pembelajaran ini dilakukan secara alamiah, sehingga peserta

didik dapat mempraktekkan secara langsung apa yang dipelajarinya, dan

mendorong peserta didik memahami hakekat, makna, dan manfaat belajar.

Hal itu akan memberikan motivasi untuk senantias belajar atau kecanduan

belajar. Apabila kondisi itu terwujud, peserta didik akan menyadari tentang

apa yang mereka perlukan dalam hidup, dan bagaimana cara mencapainya.

b. Prinsip-Prinsip Belajar Advokasi

Menurut Hamalik ada tujuh prinsip belajar advokasi, yaitu:

a. Ketika siswa terlibat langsung dalam penilitian dan penyajian debat,

kemauannya lebih banyak ikut serta dalam proses dibandingkan dengan

proses situasi ceramah tradisional.

b. Proses debat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa karena

hakikat debat itu sendiri.

c. Para siswa terfokus pada suatu isu yang berkenaan dengan diri mereka

kadang-kadang yang berkenaan dengan masyarakat luas dan isu-isu

sosial personal.

d. Pada umumnya siswa akan lebih banyak belajar mengenai topic-topik

mereka dan topic-topik lainnya bila mereka dilibatkan langsung dalam

pengalaman debat.
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e. Proses debat memperkuat penyimpangan (retention) terhadap komponen-

komponen dasar suatu isu dan prinsip-prinsip argumentasi efektif.

f.Belajar advokasi dapat digunakan baik belajar di sekolah dasar

maupun belajar di sekolah lanjutan. Berdasarkan tingkatan siswa,metode

ini dapat diperluas atau disederhanakan pelaksananya.

g. Pendekatan intruksional belajar advokasi mengembangkan keterampilan-

keterampilan dalam logika, pemecahan masalah, berpikir kritis, serta

berkomunikasi lisan dan tulisan. Selain dari itu, metode belajar ini akan

mengembangkan aspek afektif, seperti konsep diri, rasa kemandirian,

turut memperkaya sumber-sumber komunikasi antarpribadi secara efektif,

meningkatkan rasa percaya diri untuk mengemukakan pendapat, serta

melakukan analisis secara kritik terhadap bahasan dan gagasan yang

muncul dalam debat.

c. Langkah-Langkah Belajar Berdasarkan Advokasi

Menurut Hamalik adapun langkah-langkah dasar pelaksanaan belajar
advokasi sebagai berikut:
a. Memilih topik debat berdasarkan pertimbangan dari aspek

kebermaknaannya, tingkatan siswa, releansinya dengan kurikulum, dan
minat para siswa.

b. Memilih regu debat, masing-masing dua siswa tiap regu untuk tiap topik
dan menjelaskan fungsi tiap regu kepada kelas.

c. Menyediakan petunjuk dan asistensi siswa untuk membantu mereka
menyiapkan debat.

d. Dalam pelaksanakan debat, para audiens melakukan fungsi observasi
khusus selama berlangsungnya debat.

e. Setelah semua peserta didik mendengarkan argument pembuka hentikan
debat dan suruh mereka kembali ke sub kelompok awal mereka.
Perintahkan sub-sub kelompok untuk menyusun strategi dalam rangka
mengkonter argument pembuka dari pihak lawan. Sekali lagi, perintahkan
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sub kelompok memilih juru bicara, akan lebih baik bila menggunakan
orang baru.

f. Perintahkan para juru bicara yang duduk berhadap-hadapan untuk
memberikan argumentasi tandingan. Dan ketika debat berlanjut (pastikan
untuk menyelang-nyeling antara kedua belah pihak), anjurkan peserta lain
untuk memberikan catatan yang memuat argument tandingan atau
bantahan kepada pendebat mereka. Juga, anjurkan mereka untuk
memberikan tepuk tangan atas argument yang disampaikan oleh
perwakilan tim debat mereka.

g. Pada saat debat berakhir, usahakan agar tidak menyebut pemenangnya,
dan perintahkan peserta didik untuk kembali berkumpul membentuk satu
lingkaran. Pastikan untuk mengumpulkan peserta didik dengan duduk
berseblahan dengan peserta didik yang berasal dari pihak lawan debatnya.
Lakukan diskusi dalam satu kelas penuh tentang apa yang didapatkan
oleh peserta didik dari persoalan yang telah diperdebatkan. Juga
perintahkan peserta didik untuk mengenali apa yang menurut mereka
merupakan argument terbaik yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.
6)

Dalam proses debat terdapat dua regu, yakni regu yang mendukung

suatu kebijakan (affirmative) dan regu lawannya ialah regu oposisi

(negative). Masing-masing regu menyampaikan pandangan/pendapatnya

disertai dengan argumentasi, bukti, dan berbagai landasan, serta

menunjukkan bahwa pandangan pihak lawannya memiliki kelemahan,

sedangkan pendapat regunya sendiri adalah yang terbaik. Jadi, tiap regu

bertanggung jawab secara menyeluruh atas posisi regunya, disamping

adanya tanggung jawab dari setiap anggota regu. Disamping itu masing-

masing regu mempunyai peranan yang berbeda-beda saat berlangsung dalam

proses belajar mengajar. Adapun peranan tersebut digambarkan sebagai

berikut:

6) Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,. [Jakarta: Sinar Grafika, 2008], hal. 230
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a. Peranan Regu Pendukung

Esensi regu pendukung (affirmative) adalah menyatakan “ya”

terhadap proposisi. Pendukung menghendaki perubahan dari status quo

dan merekomendasikan suatu kebijakan untuk diapdosikan. Tanggung

jawab dari regu pendukung ialah mengklarifikasi makna proposisi dengan

cara mengidentifikasi istilah-istilah yang samar-samar atau belum jelas,

sedangkan istilah yang sudah dipahami tidak perlu didefenisikan.

Tanggung jawab berikutnya adalah menyajikan prima fasie case

bagi posisi mereka. Pada awal pembivaraan atau penampilan pihak

pendukung menyajikan berbagai alas an dan memberikan bukti-bukti

sehingga perubahan sangat dibutuhkan. Prima fasie case ini pada

gilirannya merangsang kagiatan debat selanjutnya, jika tidak maka berarti

kelompok dianggap menang dan debat berakhir.

Pada waktu menyampaikan prima fasie case, pendukung perlu

mengisolasikan isu-isu, merumuskannya menjadi masalah yang

dipertentangkan, dan kemudian mensubtansikan masalah tersebut dengan

bukti dan logika. Suatu isu dalam debat merupakan suatu pertanyaan

pokok tentang fakta atau teori yang akan membantu menetapkan

keputusan akhir. Isu-isu tersebut adalah esensial untuk proposisi

tergantung pada keputusan yang dibuat. Namun, suatu isu bukan semata-

mata suatu pertanyaan melainkan suatu yang mengandung

ketidaksetujuan dan bersifat krusial.
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b. Peranan Regu Penentang

Regu penentang (negative team) menentang proposisi atas dasar

sistem yang ada sekarang adalah adekuat dan efektif. Secara esensial

mereka berkata “tidak” terhadap resolusi yang diajukan oleh kelompok

lawannya.

Tidak ada kebutuhan untuk mengadopsi usul yang diusulkan oleh

regu pendukung. Mereka mempertahankan sistem sekarang (status quo),

menolak kebutuhan yang diutarakan oleh regu pendukung, menolak

rencana yang diusulkan karena tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat

diinginkan.

C. Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar

1. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.
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Pelajaran Pendidikan Agam Islam di Sekolah Dasar berisi bahan

pelajaran yang dapat mengarahkan pada pencapaian kemampuan dasar

peserta didik untuk dapat memahami rukun iman dan rukun Islam, serta

pengalaman dan pembiasaan berakhlak Islami, untuk dapat dijadikan

landasan prilaku dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai bekal untuk

jenjang pendidikan berikutnya.

Menurut Depdiknas, Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar

dan terancam dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, mengenai,

memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia

dalam mengamalkan ajaran dari Agama Islam dari sumber utamanya kitab

suci Al-qur’an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, penhajaran, latihan

derta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntutan untuk menghormati

pengamat agama lain dalam hubungan dengan kerukunan agar antar umat

beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan

bangsa.

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terancam dalam

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, mengenai, memahami,

menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam

mengamalkan ajaran dari agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-

Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta

penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntutan untuk menghormati pengamat
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agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan agar antar umat beragama

dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Pendidikan Agama Islam adalah salah satu pembelajaran yang

diarahkan untuk menyiapkan persiapan didik untuk mengenal, memahami,

mengahayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar

pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan,

penggunaan pengalaman, pembiasaan dan keteladanan.

Meskipun Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sudah dirumuskan dalam Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Dasar sangat memungkinkan

munculnya keagamaan pemahaman terhadap standar nasional tersebut  yang

dampaknya akan mempengaruhi pencapaian standar nasional kompetensi

dasar yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya penjabaran tentang

kurikulum yang berbasis pada kompetensi dasar yang diharapkan dapat lebih

menjamin tercapainya kompetensi dasar nasional mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI).

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar untuk

bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat (1) mengetahui dan

memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh,
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baik berupa dalil naqli maupun aqli. (2) melaksanakan dan mengamalkan

ketentuan hukum Islam dengan benar. Hal ini diharapkan untuk

menumbuhkan ketaatan dalam menjelaskan hukum Islam, disiplin dan

tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan menjadikan

manusia lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Azhar, A., bahwa,

tujuan pendidikan agama Islam adalah memberikan ilmu kepada kaum

muslim dan muslimat agar mereka menjadi lebih baik secara keagamaan dan

sosial. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama Islam bertujuan

untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu

menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa,

guna membangun dunia dan isinya sesuai dengan konsep yang ditetapkan

Allah yang sejalan dengan risalah Islam.

Pendapat di atas, tampaknya berusaha menjelaskan arah tujuan

pendidikan agama Islam secara luas, yaitu menjadikan lebih baik sebagai

pribadi, sosial maupun sebagai hamba Allah dan khalifah Allah.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar bertujuan

untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami

pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, (2)
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melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar.

Adapun fungsinya adalah untuk:

a) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada

Allah

b) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta

didik dengan ikhlas dan prilaku yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku di madrasah dan masyarakat.

c) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah

dan masyarakat

d) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Serta

akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan

dalam lingkungan keluarga

e) Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial

melalui Pendidikan Agama Islam

f) Perbaikan atas kesalahan-kesalahan.kelemahan-kelemahan peserta didik

dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari,

dan

g) Pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami hukum Islam pada

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang

harus dipelajari oleh peserta didik di Sekolah Dasar adalah pendidikan agama
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Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia. Dengan pendidikan agama di Sekolah Dasar berarti lembaga

pendidikan telah berperan dalam memikirkan arti pentingnya pendidikan

Islam bagi anak didiknya.

3. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk

menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, dan

mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan

hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan,

pengamalan dan pembiasaan pada siswa Sekolah Dasar mempunyai fungsi

sebagaimana tercantum dalam panduan kurikulum KTSP 12)

a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada

Allah SWT. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Penanaman kebiasaan melaksankan hukum Islam di kalangan peserta

didik dengan ikhlas dan prilaku yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku di sekolah dan mayarakat.

c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di sekolah dan

masyarakat.
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d. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan serta

akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah

ditanamkan dan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.

e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial

melalui ibadah dan muamalah.

f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik

dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah sehari-hari.

D. Kerangka Berfikir

Strategi pembelajaran advokasi sebagai sebuah strategi yang diharapkan

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Karena strategi ini efektif untuk

membantu siswa mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman

terhadap materi, membantu mengorganisasi materi,dan memberikan wawasan

baru. Apabila ada tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal atau hasil

belajar siswa dikategorikan memuaskan,berarti guru telah berhasil dalam

kegiatan belajar mengajar.

Hasil belajar yang maksimal tidak akan terwujud tanpa adanya strategi

pembelajaran yang dipersiapkan untuk mencapainya. Karena strategi

pembelajaran itulah yang menentukan seluruh proses pembelajaran. Hasil belajar

merupakan hasil yang dicapai setiap siswa setelah mengikuti proses

pembelajaran yang diakhiri oleh suatu penilaian. Dengan demikian jika strategi

kontekstual efektif berarti hasil belajar siswa pun akan meningkat.



41

62

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah “Metode Advokasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas V

SDN 2 Laloeha Kolaka.


