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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Aktivitas Belajar 

1. Pengertian  Belajar  

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hamzah yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan,pemahaman, keterampilan, 

daya pikir dan lain-lain.
5
 

Belajar merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan bagi setiap 

orang. Pengetahuan, keterampilan dan sikap terbentuk dan berkembang melalui 

pendidikan baik formal maupun non formal, oleh karena itu masalah bukan hanya 

di Sekolah tetapi merupakan masalah bagi setiap manusia, sehingga berhasil 

tidaknya tujuan pendidikan akan sangat bergantung bagaimana proses yang 

dilakukan pelajar itu sendiri. 

Menurut Slameto, menyatakan belajar adalah proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
6
  

                                                           
5
 Hamzah, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan 

Efektif. (Jakarta: Bumi Aksara 2010),h. 56. 
6
 Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003),h.43. 
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W.S.Winkel yang dikutip oleh Max Darsono berpendapat belajar adalah 

suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman  

keterampilan dan nilai sikap.
7
 

Berdasarkan pengertian belajar yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi 

selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah 

kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan 

pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. 

Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana 

masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

2. Pengertian Aktivitas Belajar  

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar 

mengajar, karena aktivitas merupakan pergerakan secara berkala yang dilakukan 

siswa, tanpa aktivitas maka proses  pembelajaran tidak akan efektif dan tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal, belajar yang berhasil mestilah 

melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis.
8
 

Menurut Sudjana kegiatan aktivitas belajar sebagai proses tersendiri atas 

enam unsur yaitu tujuan belajar, peserta didik yang termotivasi, tingkat kesulitan 

belajar, stimulus dari lingkungan, peserta didik yang memahami situasi, dan pola 

respons peserta  didik.
9
 

                                                           
7
 Max Darsono, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Semarang, IKIP Semarang Press, 

2000),h.32. 
8
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h.10. 

9
 Sudjana, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.105. 
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Guru adalah sumber daya yang berperan untuk menciptakan pembelajaran 

yang efektif untuk mengarahkan siswa untuk aktif dalam berbagai macam 

kegiatan pembelajaran, karena siswa adalah subjek dari pendidikan itu sendiri. 

Pembelajaran yang efektif akan selalu mengarahkan siswa pada aktivitas yang 

mampu merangsang semua potensi siswa untuk berkembang sama pada tahap 

yang optimal 

Siswa memiliki prinsip aktif di dalam dirinya masing-masing yakni 

keinginan berbuat dan bekerja sendiri. Prinsip aktif mengendalikan tingkah 

lakunya. Hamalik berpendapat bahwa Pendidikan modern lebih menitik beratkan 

pada aktivitas sejati dimana siswa belajar sambil bekerja dengan bekerja, siswa 

memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta perilaku lainnya, 

termasuk sikap dan nilai.
10

 

Berdasarkan pengertian aktivitas belajar yang telah dikemukakan para ahli 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan siswa yang kompleks 

dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Keaktifan belajar siswa merupakan 

unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Siswa harus 

lebih banyak melakukan kegiatan/aktivitas belajar, sedangkan guru lebih berperan 

sebagai pembimbing untuk mengarahkan aktivitas siswa. Tujuan pembelajaran  

sendiri tidak dapat tercapai tanpa adanya aktivitas siswa. 

3. Jenis - Jenis Aktivitas Belajar Siswa 

          Menurut Paul B. Diedrich dalam Oemar Hamalik. menyatakan bahwa 

kegiatan siswa dapat digolongkan sebagai berikut:  

a. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) seperti mengemukakan suatu fakta atau 
prinsip menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 
saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.  

                                                           
10

 Hamalik, Psikologi Belajar ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.90. 



12 
 

 
 

b.  Kegiatan-kegiatan mendengarkan seperti mendengarkan penyajian bahan, 
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 
permainan, dan mendengarkan radio.  

c. Kegiatan-kegiatan menulis seperti menulis cerita, menulis laporan, 
memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi 
angket.  

d.  Kegiatan-kegiatan mental seperti merenungkan, mengingat, memecahkan 
masalah, menganalisis faktor faktor, melihat hubungan faktor-faktor, dan 
membuat keputusan.

11
 

Indikator aktivitas belajar yang terlibat dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam meliputi kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, 

dan kegiatan mental. Hal tersebut telah dijelaskan di atas. Kegiatan lain juga dapat 

terlibat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam  namun intensitasnya lebih 

sedikit. 

4.  Faktor - faktor yang Memengaruhi Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut Ngalim Purwanto,
12

 faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas 

belajar siswa dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Faktor Internal  

Faktor internal adalah seluruh aspek yang terdapat dalam diri 

individu yang belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun aspek psikologis 

(psikis).  

1) Aspek Fisik (Fisiologis)  

Faktor-faktor ini dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu:  

a) Keadaan Jasmani, keadaan jasmani yang sehat tentu akan sangat 

berpengaruh pada aktivitas belajar yang dilakukan siswa. Keadaan 

jasmani yang segar tentu akan berbeda dengan keadaan jasmani yang 

kurang segar.  

                                                           
11

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara Rochiati 

2011), h.34. 

12
 Ngalim purwanto, Paradigm Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.107. 
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b) Keadaan Fungsi-fungsi panca indera merupakan alat yang mampu 

menangkap rangsangan untuk segera diproses dalam diri pribadi 

siswa. Setiap orang mampu untuk melihat dunia dan belajar 

dengan menggunakan pancaindera. Keadaan fungsi-fungsi 

pancaindera yang baik akan menjadi salah satu faktor penting 

dalam aktivitas yang dilakukan oleh siswa.  

2) Aspek Psikis (Psikologis)  

Menurut Sardiman A.M sedikitnya ada delapan faktor psikologis 

yang memengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Faktor-

faktor itu adalah perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, 

berfikir, bakat dan motif,
13

 Secara rinci faktor-faktor tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a) Perhatian adalah tingkat kesadaran siswa yang dipusatkan pada 

suatu objek pelajaran. Semakin sempurna perhatian siswa maka 

akan semakin sempurna juga aktivitas belajar yang dilakukan 

peserta didik. Oleh karena itu, guru sebaiknya selalu berusaha 

untuk menarik perhatian anak didiknya agar aktivitas belajar 

siswa optimal. 

b) Pengamatan menurut Sardiman A.M adalah cara mengenal 

dunia riil, baik dirinya sendiri maupun lingkungan dengan 

segenap panca indera.
14

 Sedangkan Muhibbin Syah 

menyatakan bahwa pengamatan artinya proses menerima, 

menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui 

indera-indera seperti mata dan telinga.
15

  

                                                           
13

 Sardiman A.M, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja, 2012 ), h.45. 
14

  Ibid. 
15

 Muibbin Syah,  Psikologi Pendidikan.(Yogyakarta: Uny Press.2007). h. 15. 
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c) Tanggapan adalah gambaran ingatan setelah melakukan 

pengamatan. Jadi, proses pengamatan sudah berhenti dan hanya 

tinggal kesan-kesannya saja. Tanggapan itu akan berpengaruh 

pada perilaku belajar setiap siswa.  

d) Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-

tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Fantasi mendorong 

siswa untuk membentuk alam imajiner dan menerobos dunia 

realitas. Dengan kekuatan fantasi manusia dapat melepaskan 

diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan, 

keadaan-keadaan yang akan mendatang. Dengan fantasi ini, 

maka dalam belajar akan memiliki wawasan yang lebih longgar 

karena dididik untuk memahami diri atau pihak lain. 

e) Ingatan (memori) adalah kekuatan jiwa untuk menerima, 

menyimpan dan memproduksi kesan-kesan. ada indikasi bahwa 

manusia mampu menyimpan dan menimbulkan kembali dari 

sesuatu yang hal-hal pernah dialami.  

f) Bakat adalah salah satu kemampuan manusia untuk melakukan 

suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. Hal ini 

dekat dengan persoalan inteligensia yang merupakan struktur 

mental yang melahirkan kemampuan untuk memahami sesuatu. 

g)  Berfikir adalah aktivitas mental untuk dapat merumuskan 

pengertian, menyintesis dan menarik kesimpulan. 

h) Motif merupakan penggerak dalam setiap aktivitas yang 

dilakukan siswa untuk tujuan pembelajaran.  menyebutkan 

bahwa sesuatu yang dapat mendorong seseorang dalam 

melakukan aktivitas belajar adalah adanya rasa ingin tahu, 
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adanya sifat kreatif, adanya keinginan untuk mendapatkan 

simpati dari orang sekitar, adanya keinginan untuk 

memperbaiki kegagalan, adanya keinginan untuk mendapat 

rasa aman, dan adanya ganjaran pada akhir proses belajar.
16

  

b. Faktor Eksternal  

Menurut Sumadi Suryabrata menyebutkan bahwa terdapat dua 

golongan dari faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu.
17

 faktor-

faktor non sosial dan faktor-faktor sosial. Secara rinci kedua faktor tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor Non sosial  dalam  Belajar  

Faktor-faktor non sosial dalam belajar antara lain: keadaan cuaca, 

suhu udara, cuaca, waktu, tempat, alat-alat yang dipakai peserta didik, 

bangunan, dan sebagainya. Semua faktor harus diatur sedemikian rupa 

sehingga faktor-faktor tersebut dapat menunjang proses pembelajaran yang 

dapat mendorong aktivitas peserta didik. Letak sekolah misalnya harus 

memenuhi syarat tertentu seperti jauh dari keramaian atau kebisingan. 

2) Faktor-faktor Sosial dalam Belajar  

   Faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia (sesama manusia), 

baik manusia itu ada (hadir) maupun kehadirannya itu dapat 

disimpulkan, jadi tidak langsung hadir. 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h.70. 
17

 Ibid.  
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B. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Kamisa, “hasil belajar atau 

yang disebut prestasi diartikan sebagai hasil karya yang dicapai, tinggi rendahnya 

hasil seseorang itulah yang disebut prestasi”.
18

 

Menurut Amalia Sapriati, Bahwa : 

Hasil Belajar sebagai nilai yang merupakan bentuk perumusan akhir yang 
diberikan oleh guru terkait dengan kemajuan atau hasil belajar siswa 
selama waktu tertentu, bukti keberhasilan dari seseorang setelah 
memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari suatu merupakan hasil 
belajar yang dicapai oleh siswa dalam waktu tertentu. 

19
 

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa juah seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk 

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran 

menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Hasil belajar dapat 

dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan 

“belajar” Pengertian hasil menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya 

suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional. Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku 

pada individu yang belajar. Perubahan perilaku itu  merupakan perolehan yang 

menjadi hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan 

manusia berubah dalam sikap dan tingkahnya.
20

 

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang dikemukakan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh dari 

interaksi siswa dengan lingkungannya yang sengaja direncanakan guru dalam 

mengajar. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

                                                           
18

 Kamisi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 423. 
19

 Sapritai,Amalia, dkk, Pembelajaran dan Hasil Belajar. (Universitas Terbuka. Jakarta. 

2008) ,h. 66. 
20

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar,(Yogyakarta:Pusaka Pelajar, 2009),h. 45. 
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berbagai aspek kepribadian seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu 

masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. Bila dikaitkan 

dengan Pendidikan Agama Islam, maka hasil belajar  merupakan suatu hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa setelah mempelajari  dalam kurun waktu tertentu, 

yang diukur dengan menggunakan alat evaluasi tertentu (tes). 

2. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah 

ia menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh 

peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran karena akan memberikan 

sebuah informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan 

membina kegiatan-kegiatan peserta didik lebih lanjut baik untuk individu maupun 

kelompok belajar. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar antara lain 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal
21

 sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor fisiologi dan 

psikologis. Adapun pengertian dari kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

1) Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan 
yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan 
cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat memengaruhi peserta 
didik dalam menerima materi pelajaran.  

2) Faktor Psikologis. Setiap individu dalam hal ini peserta didik pada 
dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal 
ini turut memengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis 
meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, 
kognitif dan daya nalar peserta didik. 

b. Faktor Eksternal 

                                                           
21

 Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 

Offset, 2012), h. 22. 
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1) Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat memengauruhi hasil 
belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 
sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. 
Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara 
akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran 
pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang 
cukup untuk bernafas lega. 

2) Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 
keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar 
yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 
sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. 
Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru.

22
 

 
Menurut Muhibbin Syah, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi 

hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 
1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan 

rohani siswa.  
2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa.  
3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 
untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.

23
  

Selanjutnya, Dalyono mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi 

hasil belajar sebagai berikut:  

1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) yaitu Kesehatan, 
Intelegensi dan bakat,  Minat dan motivasi serta cara belajar. 

2. Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) yaitu Keluarga, Sekolah, 
Masyarakat, Lingkungan sekitar. 

24
 

Tohirin membagi faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar menjadi 

dua aspek, yakni:  

1. Aspek Fisiologis Aspek fisiologis meliputi keadaan atau kondisi 
umum jasmani seseorang. Berkaitan dengan ini, kondisi organ-organ 
khusus seperti tingkat kesehatan pendengaran, penglihatan juga 
sangat memengaruhi siswa dalam menyerap informasi atau pelajaran.  

2. Aspek Psikologis Aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan/ 
intelegensi, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi, 
perhatian, kematangan dan kesiapan. 

25
 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa 

dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu Pertama, faktor internal antara lain: 

                                                           
22

Rusman,  Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan 

Profesionalisme Guru Abad 21, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 124. 
23

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 144. 
24

 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 55-60. 
25

 Tohirin, Psikologi , (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2006), h. 127. 
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kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, minat, 

latihan dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. Kedua, faktor 

eksternal antara lain: kondisi keluarga, pendekatan belajar, guru dan cara 

mengajarnya, kesempatan yang tersedia, motivasi sosial dan kondisi lingkungan 

3. Ruang Lingkup Hasil Belajar Peserta Didik 

Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu 

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut 

dapat ditunjukan diantaranya dari kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau 

sikapnya terhadap suatu obyek. Perubahan dari hasil belajar ini dalam revisi 

Taxonomi Bloom dikelompokkan dalam tiga ranah (domain), yakni: domain 

kognitif (kemampuan berpikir), domain afektif (sikap) dan domain psikomotorik 

(keterampilan).
26

 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktifitas otak 

adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat 

enam jenjang proses berpikir antara lain yaitu: Mengingat (Remember), 

Memahami (Understand), Menerapkan (Apply), Menganalisis (Analyze), 

Mengevaluasi (Evaluate), Mencipta (Create). 

Perubahan yang terjadi pada ranah kognitif ini tergantung pada tingkat 

kedalaman belajar yang dialami oleh siswa. Dengan pengertian bahwa perubahan 

yang terjadi pada ranah kognitif diharapkan siswa mampu melakukan pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang studi yang dihadapinya.  

 

 

                                                           
26

 Wahidmurni,dkk, Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik, 

(Yogyakarta: Nuha  Litera, 2010), h. 18. 
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b. Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Beberapa pakar mengatakan bahwa setiap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif 

tingkat tinggi. Adapun jenis kategori dalam ranah ini adalah sebagai 

hasil belajar mulai dari tingkat dasar sama dengan kompleks yaitu: 

Menerima rangsangan, (Receiveng), merespon rangsangan, menilai 

sesuatu
 (

Valuing), mengorganisasikan nilai (Organization), 

menginternalisasikan mewujudkan nilai-nilai (Characterization by 

Value or Value Complex).  

Pada ranah ini 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 suatu sistem nilai yang berlaku dalam ilmunya.  

c. Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah proses 

yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif menatap dalam tingkah laku 

seseorang yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Baik yang meliputi 

kognitif, afektif, psikomotorik, maupun aspek-aspek yang lain sehingga 

perubahan sifat yang terjadi pada masing-masing aspek tersebut tergantung pada 

kedalaman belajar. 
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C. Deskripsi Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

memadukan nilai-nilai humanistik, ketuhanan dan hukum-hukum alam. Dimensi 

menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai sumbuh dan poros nilai yang tidak 

dapat diragukan keabsahannya dan efektifitas menciptakan manusia yang 

paripurna. 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 
menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 
bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 
utamanya yaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.

27
 

Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung dalam Muhaimin bahwa 

terdapat delapan pengertian tentang pendidikan agama Islam yaitu: 

1. Al-tarbiyah ( pendidikan keagamaan) 
2. Ta’lim al-din ( pengajaran keagamaan) 
3. Al-ta’im al-diny ( pengajaran keagamaan ) 
4. Al-islamy ( pengajaran keislaman) 
5. Tarbiyah al-musim ( pendidikan orang-orang muslim ) 
6. Al-tarbiyah fi al-islam ( pendidikan dalam Islam ) 
7. Al-tarbiyah inda al-muslimin (pendidikan dikalangan orang-orang 

Islam ) 
8. Al-tarbiyah al-islamiyah ( pendidikan Islam )

28
 

Selanjutnya oleh Zakiyah Daradjat, dkk., mendefinisikan bahwa : 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui anjuran-
anjuran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 
didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 
menghayati, dan menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 
diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu 
sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan 
hidup didunia maupun diakhirat kelak

29
.  

Pendidikan Agama Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan, serta 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah 

pertumbuhan dan perkembangan.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk 

membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi 

yang utama berdasarakan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara 

hubungan baik terhadap Allah Swt, sesama manusia, dirinya sendiri dan alam 

sekitarnya.  

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu agar manusia memiliki keyakinan 

yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya yaitu untuk 

menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan melalui berbagai proses usaha 

yang dilakukan. Dengan demikian tujuan pendidikan agama Islam adalah suatu 

harapan yang diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yang dirumuskan oleh Al-Ghazali seperti 

yang dikutip oleh Zainuddin, dkk, yaitu:  

1. Mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan 
itu saja. Zainuddin, dkk, menyatakan bahwa: apabila engkau 
mengadakan penelitian atau penalaran terhadap ilmu pengetahuan, 
maka engkau akan melihat kelezatan padanya, oleh karena itu tujuan 
mempelajari ilmu pengetahuan adalah karena ilmu pengetahuan itu 
sendiri. 

2. Tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak. Al-Ghazali 
mengatakan bahwa tujuan murid mempelajari segala ilmu pengetahuan 
pada masa sekarang adalah kesempurnaan akhlak dan keutamaan 
jiwanya. 

3. Tujuan pendidikan adalah untuk  kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi 
Al-Ghazali menimba pengetahuan tidaklah semata-mata  untuk tujuan 
akhirat, akan tetapi terdapat keseimbangan tujuan hidup termasuk 
kebahagiaan di akhirat.

30
 

Sedangkan menurut Abdurahman Saleh tujuan Pendidikan Agama Islam 

adalah:  

Pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian sebagai khalifah 
Allah SWT atau sekurang-kurangnya mempersiapkan kejalan yang 
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mengacu kejalan akhir. Tujuan utama khalifah adalah beriman kepada 
Allah serta patuh dan tunduk kepadanya.

31
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan Pendidikan Agama Islam 

antara lain: 

1. Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam 

dengan baik dan sempurna yang tercermin pada sikap dan tindakan 

dalam seluruh aspek kehidupannya. 

2. Membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat 

tinggi menurut ukuran Allah SWT. 

3. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi Muslim yang terus berkembang 

dalam hal (keimanannya, ketaqwaannya serta akhlaknya dalam 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara). 

D.  Deskripsi Model Pembelajaran Cooperative script  

1. Pengertian Model  Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka pendek), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang 

lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh 

memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk  tujuan  

pendidikannya.
32

  

 Dalam   perkembangan selanjutnya model tidak hanya dianggap sebagai 

seni tetapi sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Istilah model juga 

diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 
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Dalam konteks ini model pembelajaran dipahami sebagai suatu seni dan 

pengetahuan untuk membawakan pembelajaran dikelas sedemikian rupa sehingga 

tujuan yang telah dirancang   dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

2. Pengertian Pembelajaran kooperatif 

Kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang 

memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran  kooperatif adalah 

siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk  tujuan 

bersama. 

Menurut Priyanto bahwa dalam pembelajaran kooperatif siswa pandai 
mengajar siswa yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan. Siswa  kurang 
pandai dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan karena banyak 
teman yang mebantu dan memotivasinya. Siswa yang sebelumnya terbiasa 
bersikap pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif terpaksa 
perpartisipasi secara aktif agar bisa diteriama oleh anggota kelompoknya.

33
  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar 

menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa bukan 

hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama siswa.
34

 Artinya, siswa banyak 

mendapat beragam pengetahuan dari sesama siswa karena pembelajaran 

kooperatif mengutamakan pada kelompok. Sehingga siswa lebih aktif dan 

terampil baik dari segi penguasaan materi, cara berbicara sesama siswa maupun 

terhadap guru. Pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan sesama siswa 

dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai 

fasilitator. 

  Dapat disimpulkan bahwa Pembelajaraan kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan system pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 
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dua, empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). 

3. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative script 

Cooperative script terdiri dari kata cooperative dan script yang 

mempunyai arti yaitu: Cooperative  berarti kerjasama, bantu membantu, dan 

gotong royong, sedangkan kata script
35

 sendiri berasal dari bahasa Inggris yang 

memiliki arti naskah tulisan tangan, uang kertas darurat. Jadi pengertian 

cooperative script adalah suatu cara bekerja sama dalam membuat naskah tulisan 

tangan dengan berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengihtisarkan 

materi- materi yang dipelajari.  

Pembelajaran cooperative script merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran cooperative script dalam 

perkembangannya mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan beberapa 

pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya.  Model pembelajaran cooperative script yaitu model pembelajaran yang 

membantu siswa lebih aktif, lebih bertanggung jawab, memiliki kemampuan 

berpendapat, menarik kesimpulan dan meningkatkan daya ingat dan suatu cara 

bekerjasama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan berpasangan dan 

bergantian secara lisan dalam mengikhtisarkan materi-materi yang dipelajari.
36

 

Cooperative script menurut Slavin RE dalam buku Wina Sanjaya adalah 

model belajar dimana bekerja berpasangan dan bergantian peran sebagai 

pembicara atau pendengar dalam mengikhtisarkan bagian materi-materi yang 

dipelajarinya.
37

 Pembelajaran cooperative script sebagai salah satu alternatif 
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untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar sehingga dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di sekolah.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

cooperative script adalah salah satu model pembelajaran yang membantu siswa 

lebih kreatif, aktif,  bertanggung jawab, saling membantu satu sama lain  dan 

mengatur interaksi siswa antar teman dalam mengihtisarkan materi yang telah di 

berikan oleh guru. 

4. Langkah-langkah dalam Pembelajaran Cooperative script 

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran cooperative script 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru mengkondisikan para siswanya untuk berpasangan 

b. Guru membagikan wacana atau materi kepada masing-masing 

siswa dan mengarahkannya untuk dibaca lalu dibuatkan ringkasan 

dari wacana atau materi tersebut. 

c. Guru dan siswa membuat ketetapan terkait siapa yang pertama 

berperan sebagai pendengar 

d. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, 

sementara pendengar: menyimak, mengoreksi, melengkapi, 

membantu mengingat ringkasan atau ide-ide pokok pasangannya 

dan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi 

lainnya. 

e. Bergantian peran, yang tadinya perannya adalah sebagai pembicara 

diganti perannya menjadi pendengar begitu juga sebaliknya. 

Selanjutnya lakukan seperti kegiatan tersebut kembali. 

f. Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru
38 
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5. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Cooperative script 

Kelebihan 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

berikut ini merupakam kelebihan model pembelajaran cooperative 

script  

a. Melatih pendegaran, ketelitian, kecermatan, dan penangkapan 

terhadap materi 

b. Masing-masing siswa mendapat peran 

c. Melatih mengungkap kesalahan orang lain dengan lisan 

Kekurangan  

a. Hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu 

b. Kurang mendapat keragaman keterampilan belajar, karena hanya 

dilakukan oleh dua orang.
39

 

E. Penelitian Relevan  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang 

penggunaan model pembelajaran Coopetaive Tipe Script yang dapat dijadikan 

informasi awal dan perbandingan terhadap hasil penelitian ini nantinya antara lain 

sebagai berikut:
 
 

1. Rio Rizky Bachtiar, (2016), bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan: Model Kooperatif Script dapat Meningkatkan aktivitas dan 

Hasil Belajar tentang keberagaman bangsaku pada pembelajaran tematik 

di kelas 1v sekolah dasar. Cibadak 02 kecematan baleendah.  

Persentase ketercapaian proses pelaksanaan pembelajaran siklus 1 adalah 
87% sedangkan pada siklus dua meningkat menjadi 92%. Nilai rata-rata 
siswa pada siklus 1 adalah 60% dengan 49% siswa masuk kategori tuntas 
dan 51% dinyatakan belum tuntas, sedangkan pada siklus 11 persentasi 
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nilai rata-rata meningkat menjadi 75% dengan 96% siswa masuk kategori 
tuntas, dan 4% dinyatakan belum tuntas.

40
 

2. Mirwan Ode Ganimu (2015), bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan Model Kooperatif Script dapat Meningkatkan aktivitas dan 

Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas X IPA MAS DDI Labibia Kecamatan 

Mandonga Kota Kendari.  

Melalui hasil tes awal, siswa yang memperoleh nilai 75 ke atas sebanyak 
4 orang dari 11 siswa sebanyak 36,36 % dengan rata-rata 69,64. 
Kemudian mengalami peningkatan sebesar 36% pada siklus 1 yaitu siswa 
yang memperoleh nilai 75 ke atas sebanyak 8 orang dari 11 siswa 
sebanyak 72,73 % dengan rata-rata 79,36. Selanjutnya pada siklus kedua 
mengalami peningkatan sebesar 18% yaitu siswa yang memperoleh nilai 
75 ke atas sebanyak 10 orang dari 11 siswa sebesar 90,91 % dengan rata-
rata 90,54.

 41
 

Dari kedua penelitian di atas dapat ditarik kesamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan saya lakukan, pertama persamaan dengan penelitian 

ini adalah ingin melakukan penelitian untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang sama. Kedua, 

adapun perbedaannya yaitu mata pelajaran dan lokasi yang menjadi objek 

penelitian.  

Peneliti pertama melakukan penelitian di kelas 1V sekolah dasar Cibadak 

02 kecematan Baleendah oleh Rio Rizky Bachtiar tentang keberagaman bangsaku 

pada pembelajaran tematik dengan latar belakang rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal yakni nilai rata-rata 

siswa tergolong rendah yang hanya mencapai 6,0 dengan kata lain berada di 

bawah ketuntasan minimal 7,0.  
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Peneliti kedua melakukan penelitian di DDI Labibia Kecamatan 

Mandonga Kota Kendari oleh Mirwan Ode Ganimu pada mata pelajaran fiqih 

Siswa Kelas X IPA dengan latar belakang rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa yakni nilai rata-rata siswa tergolong rendah yang hanya mencapai 69,64 

dengan kata lain berada di bawah ketuntasan minimal 7,5. Sedangkan penelitian 

ini diterapkan pada mata pelajaran PAI siswa kelas X IPS 5 SMAN 5 Kota 

Kendari dengan latar belakang  kurangnya aktivitas siswa yang menimbulkan 

hasil belajar siswa rendah yakni nilai rata-rata siswa hanya mencapai 68,55, 

artinya belum mencapai nilai ketentuan minimal (KKM) mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, yaitu sebesar 7,5. 

F. Kerangka Berfikir 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar 

akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya tidak hanya 

mendengar saja. Oleh karena itu, dalam belajar diperlukan aktivitas karena tanpa 

adanya aktivitas maka proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Aktivitas 

belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

selama proses pembelajaran yang dapat menunjang prestasi belajar.  

Prestasi belajar tersebut dapat ditunjukkan dari hasil belajar siswa seperti 

nilai yang diperoleh siswa setelah dilaksanakan tes. Salah satu alternatif untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap suatu materi seorang guru 

harus bisa memilih model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi 

yang di sampaikan demi tercapainya tujuan pendidikan yaitu ditandai dengan hasil 

belajar siswa yang tinggi dan tercanya ketuntasan belajar baik secara individu 

maupun klasikal. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini di rencanakan berbentuk 

kolaboratif artinya melibatkan guru   
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Penggunaan model yang tujuan pembelajaran dapat tercapai secara tuntas 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran Cooperative script merupakan salah satu model yang 

menghidupkan suasana pembelajaran di kelas agar kelas menjadi aktif dan dapat 

mendorong siswa pada kegiatan mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang 

disampaikan oleh guru.  

Aktivitas utama dalam pembelajaran Cooperative Scipt adalah siswa 

memperoleh atau menguasai konsep materi pelajaran melalui tanya jawab oleh 

pasangan lain dan teman pasangannya bersama-sama membantu siswa dalam 

pembelajaran akademik mereka. Siswa akan menggunakan tingkat berpikir yang 

lebih tinggi selama ataupun setelah melakukan pembelajaran. 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 
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