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BAB  II 

KAJIAN  PUSTAKA   

A. Hakikat Hasil Belajar  

1. Pengertian Belajar 

Manusia sebagai individu maupun sosial membutuhkan pengetahuan untuk 

berelasi dengan yang lain. Kebutuhan akan pengetahuan ini akan meningkatkan 

harga diri sebagai manusia. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia diperoleh 

melalui belajar secara mandiri atau berkelompok. Pengetahuan akan mengubah 

manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. 

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.
4
 

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 

                                                           
4
 Hamzah, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan 

Efektif. (Jakarta: Bumi Aksara 2010),h. 56. 
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tidaknya tujuan pendidikan akan sangat bergantung bagaimana proses yang 

dilakukan pelajar itu sendiri. 

Adapun menurut Mohammad Asrori, bahwa siswa belajar dengan cara 

mencocokkan informasi baru yang telah mereka peroleh bersama-sama dengan 

apa yang telah mereka ketahui
5
. Siswa akan dapat belajar dengan baik jika mereka 

mampu mengaktifkan konstruk pemahaman mereka sendiri.  

Sementara itu Slameto menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya
6
. Sedangkan menurut Winkel mengemukakan 

bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap
7
. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses aktif yang dilakukan oleh individu dengan mengkontruksikan 

pengetahuan atau pengalaman baru kemudian menghubungkan dengan 

pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga timbul perubahan aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). 

2.  Pengertian Hasil Belajar 

Proses pembelajaran sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen 

guru, siswa, materi pembelajaran dan lingkungan belajar yang saling berinteraksi 

                                                           
5
Mohammad Asrori, Psikologi Pembelajaran. (Bandung: CV. Wacana Prima, 2008),  h. 28 

6
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 2 
7
Winkel, Psikologi Pengajaran. (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 36 
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satu sama lain dalam usaha untuk mencapai tujuan. Setelah mengikuti proses 

pembelajaran seorang siswa dapat mengetahui kemampuan hasil belajarnya 

melalui tes yang dilakukan oleh guru. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan 

lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional.
8
  

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. 

9
 

 

Kemampuan hasil belajar siswa dapat diukur. Keberhasilan seseorang di 

dalam mengikuti satuan proses pembelajaran pada satu jenjang pendidikan 

tertentu dapat dilihat dari hasil pembelajarannya. Alat yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar dapat berupa tes. 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 

                                                           
8
Muliyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, Cetakan Ke-2, 2003) h. 39  
9
 Sapritai,Amalia, dkk, Pembelajaran dan Hasil Belajar. (Universitas Terbuka. Jakarta. 

2008) ,h. 66. 
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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.
10

 

 

Hasil belajar adalah ukuran atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 

oleh seorang siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan 

evaluasi berupa tes dan biasanya diwujudkan dengan nilai atau angka- angka 

tertentu serta menyebabkan terjadinya perubahan kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil belajar 

diformulasikan oleh Bloom dan kawan-kawan di mana setiap aspek mempunyai 

tujuan kependidikan. Kawasan kognitif mencakup tujuan kependidikan yang 

berhubungan dengan pengingatan atau pengenalan tentang pengetahuan dan 

pengembangan keterampilan dan kemampuan intelektual. Kawasan afektif 

mencakup tujuan kependidikan yang mendeskripsikan perubahan dalam 

ketertarikan, sikap, nilai, serta pengembangan apresiasi. Kawasan psikomotor 

meliputi hasil belajar yang berkaitan dengan manipulasi dan keterampilan gerak 

anggota badan.
11

 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa hasil belajar diperoleh 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, seorang peserta didik 

dalam pembelajaran berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan sikap. 

                                                           
10

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar,(Yogyakarta:Pusaka Pelajar, 2009),h. 45. 
11

 Bekti Wulandari, Pengaruh Problem-Based Learning Terhadap Hasil Belajar  ditinjau 

dari Motivasi Belajar PLC di SMK. (Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol.3 No.2, 2013) 
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Dalam pembelajaran disekolah tujuan awal sudah ditetapkan oleh guru dan 

peserta didik yang berhasil adalah ketika ia telah mencapai tujuan pembelajaran 

yang sudah ditetapkan oleh guru.  

Anderson membagi enam kategori dimensi proses kognitif yang 

merupakan revisi dari Taxonomy of Educational Objectives yaitu: (1) 

mengingat (remember) (2) mengerti (understand), (3) memakai (apply), 

(4) menganalisis (analyze), (5) mengevaluasi (evaluate) dan (6) mencipta 

(crate).
12

 

 

Hasil belajar seseorang akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu kondisi 

internal dan konsisi eksternal. Kondisi internal meliputi usia, minat, profesi, 

kesehatan, motivasi, prestasi, kemampuan, status sosial ekonomi atau kemampuan 

berbahasa asing. Sedang kondisi eksternal adalah rangsangan yang bersumber dari 

luar yang dapat menyebabkan terjadinya proses belajar mengajar. Kondisi 

eksternal dalam proses belajar mengajar dipengaruhi antara lain oleh guru dan 

metode mengajar. 

Dalam hal ini bagaimana guru merancang dan menyediakan kondisi yang 

khusus agar siswa berhasil dalam belajarnya. Kegagalan seseorang dalam belajar 

tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuannya tetapi antara lain adanya 

gangguan dari informasi lain yang menghambat untuk mengingat kembali apa 

yang telah pernah dipelajarinya. Hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses 

belajarmengajar yang optimal cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai 

berikut:  

                                                           
12

Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl. A Taxonomy for Learning, Teaching and 

Assessing: A Revision of Blooms Taxonomy of Educational Objectives. (New York: Addison 

Wesley Longman, Inc.2001)., h.31. 
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1) Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

intrisik pada diri siswa. Motivasi intrisik adalah semangat juang untuk 

belajar yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. 

2) Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. Artinya ia tahu akan 

kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia punya potensi yang tidak kalah 

dari orang lain apabila ia berusaha sebagaimana seharusnya. 

3) Hasil belajar yang dicapainya bermakna bagi dirinya seperti tahan lama 

diingatnya, membentuk perilakunya, bermanfaat untuk mempelajari aspek 

lain, dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan lainnya, kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri dan 

mengembangkankreatifitasnya. 

4) Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh, yakni mencakup ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

5) Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 

dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya dan mengendalikan 

proses dan usaha belajarnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hasil belajar adalah hasil yang 

dicapai siswa setelah melalui proses belajar yang ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai. Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intenal dan 

faktor eksternal.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain : 
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a. Faktor internal yang meliputi kebiasaan belajar,bekal,minat siswa 

terhadap materi pelajaran,intelegensi. 

b. Faktor eksternal meliputi waktu belajar,keadaan lingkungan,tempat 

belajar dan sarana belajar.
13

 

Berikut ini diuraikan faktor-faktor dari dalam pelajar (internal), 

sebagai berikut: 

1). Faktor jasmani.  

Kondisi fisik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi siswa 

dalam proses belajar PAI, siswa yang dalam kondisi sehat jamaninya akan 

berbeda dengan siswa yang tidak sehat jasmaninya, karena belajar 

memerlukan kecakapan, keterampilan dan kemampuan berpikir, selain itu 

ketidak sempurnaan panca indera juga dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa, misalnya : cacat mata, telinga dan sebagainya. Karena 

kualitas panca indera merupakan syarat bagi suatu proses pembelajaran 

adalah pendengaran dan penglihatan.  

2). Faktor psikologis.  

a). Bakat.  

Bakat juga merupakan faktor internak yang banyak mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, setiap bakat inilah yang dapat memungkinkan siswa 

berkembang sesuai dengan keinginannya, setiap manusia memiliki bakat 

yang berbeda-beda, untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, seorang 

                                                           
13

 Slameto,Opcit, h,52 
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harus mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang efektif sebab kalau 

tidak, maka bakat tersebut tidak dapat berkembang.  

b). Kecerdasan.  

Setiap individu yang lahir memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, 

kecerdasan dapat mempengaruhi cara berpikir dan kemampuan beradaptasi 

dengan berbagai masalah yang dihadapi, oleh karena itu siswa akan 

berhasil jika dalam dirinya ada dorongan untuk belajar.  

c). Minat.  

Minat adalah suatu gejala psikis yang ada pada seseorang yang 

direalisasikan dengan senang dan menunjukkan perhatian dengan perasaan 

dan perhatian yang berpusat pada suatu obyek.Sehingga seseorang tersebut 

mempunyai kecenderungan untuk melakukannya dan belajar dapat 

berjalan dengan baik bila disertai oleh minat. 

d). Motivasi.  

Motivasi adalah dorongan dari dalam yang menimbulkan kekuatan 

individu untuk bertingkah laku guna memenuhi kebutuhan seseorang 

(siswa) akan berhasil dalam belajar jika pada dirinya terdapat dorongan 

atau keinginan untuk belajar.  

b. Faktor-faktor eksternal.  

1). Keluarga.  

Keluarga adalah Ayah, Ibu dan anak-anak serta famili yang 

menjadi penghuni rumah, seemua kondisi yang ada di dalam keluarga 

seperti tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, 
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cukup kurangnya perhatian orang tua keanak, akrab tidaknya hubungan 

orang tua keanak atau antara Ayah dan Ibu dan lain sebagainya. Yang 

semua itu dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak, begitu juga 

dengan kondisi rumah serta kedaan cuaca. 

2). Sekolah.  

Keadaan sekolah seperti tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar seperti kualitas guru, metode pengajaran, kesesuaian 

kurikulum, keadaan sarana dan prasarana dan sebagainya. 

3). Masyarakat.  

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar jika kondisi 

masyarakat tidak mendukung pendidikan maka prestasi belajar akan 

menurun. Contohnya jika disekitar tempat tinggalnya terdiri dari orang-orang 

yang mendukung pendidikan yang rata-rata anaknya bersekolah dan baik 

moralnya, hal ini dapat memotivasi anak-anak untuklebih giat belajar.Dan 

sebaliknya, apabila tinggal di lingkungan banyak anak yang tidak baik 

moralnya jarang yang bersekolah serta banyaknya pengangguran. Hal ini 

akan mengurangi semangat belajar atau masyarakat yang tidak menunjang 

sehingga motivasi belajar berkurang.  

4). Lingkungan sekitar.  

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam 

mempengarui prestasi belajar, keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana 

sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya. 
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Berdasarkan pengertian hasil yang dikemukakan para ahli, maka dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar Al-Qur‟an Hadis adalah tingkat penguasaan yang 

dicapai siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar Al-Qur‟an Hadis sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. 

B. Deskripsi Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

     1. Pengertian Model Problem Based Learning (PBL)  

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan 

pada era globalisasi saat ini. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah 

yang  nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran kemudian diselesaikan melalui 

penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah. Menurut Arends, Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana siswa dihadapkan pada masalah autentik (nyata) 

sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inkuiri, memandirikan 

siswa, dan meningkatkan kepercayaan dirinya.
14

 

Kamdi  mengemukakan bahwa Problem Based Learning diartikan sebagai 

sebuah model pembelajaran yang didalamnya melibatkan siswa untuk berusaha 

memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah sehingga 

siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan 

                                                           
14

 Trianto. Model-model Pembelajaran Inovatif Beroriantasi Konstrutivistik. (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007).  
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dalam memecahkan masalah
15

. Penggunaan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) diharapkan siswa mendapatkan lebih banyak kecakapan dari pada 

pengetahuan yang dihafal. Mulai dari kecakapan memecahkan masalah, 

kecakapan berpikir kritis, kecakapan bekerja dalam kelompok, kecakapan 

interpersonal dan komunikasi, serta kecakapan pencarian dan pengelolaan 

informasi.
16

  

Menurut Trianto, model pembelajran berdasarkan masalah merupakan suatu 

model pembelajaran yang didasarkan pada pada banyaknya permasalahan yang 

membutuhkan penyelidikan autentik. Model Problem Based Learning (PBL) 

bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus 

dipelajari siswa. Dengan model Problem Based Learning diharapkan siswa 

mendapatkan lebih banyak kecakapan daripada pengetahuan yang dihafal. Mulai 

dari kecakapan memecahkan masalah, kecakapan berfikir kritis. Kecakapan 

bekerja dalam kelompok, kecakapan interpersonal dan komunikasi, serta 

kecakapan pecarian dan pengolahan informasi.
17

 

Model Problem Based Learning adalah model yang menghadapkan siswa 

pada masalah dunia nyata (real word) untuk memulai pembelajaran. Model ini 

merupakan inovasi yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada siswa. 

Dalam prosesnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan 

pengetahuan yang penting, membuat siswa mahir dalam memecahkan masalah, 

                                                           
15

 Waras Kamdi, Model-Model Pembelajaran Inivatif, (Malang: Universitas Negeri 

Malang, 2007), h. 77. 
16

 Taufik Amir, Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2009), h 20. 
17

 Trianto. Mendesain Model pembelajaran Inovatif-Progresif. (Jakarta: Perenada Media 

Group, 2010). h. 90 



22 
 

 

 

dan memiliki cara belajar sendiri serta kecakapan bekerja sama dalam kelompok. 

Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk 

memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari.
18

 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Problem Based Learning adalah pembelajaran yang menggunakan 

masalah nyata (autentik) sebagai konteks bagi peserta didik untuk memotivasi, 

mengidentifikasi dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah serta sekaligus 

membangun pengetahuan yang benar-benar bermakna.  

 2. Tujuan Problem Based Learning  

Tujuan utama Problem Based Learning bukanlah penyampaian sejumlah 

besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun 

pengetahuan sendiri. Menurut Trianto tujuan Problem Based Learning adalah 

sebagai berikut.    

1) Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

pemecahan masalah.  

2) Belajar peranan orang dewasa yang autentik.  

3) Menjadi pembelajar yang mandiri. 
19

 

 

 

                                                           
18

 Taufik Amir, Op.Cit. h, 25 
19

 Trianto, Op.Cit. h, 94 
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3. Prinsip-prinsip Problem Based Learning  

Prinsip utama Problem Based Learning adalah penggunaan masalah nyata 

sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan 

sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

pemecahan masalah. Masalah nyata adalah masalah yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan.  

Problem Based Learning mendorong kemampuan untuk mengidentifikasi 

informasi yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu, di mana dan bagaimana 

mencari informasi itu, bagaimana mengatur informasi bahwa dalam kerangka 

konseptual yang bermakna. Pemilihan atau penentuan masalah nyata ini dapat 

dilakukan oleh guru maupun peserta didik yang disesuaikan kompetensi dasar 

tertentu. Masalah itu bersifat terbuka (open-ended problem), yaitu masalah yang 

memiliki banyak jawaban atau strategi penyelesaian yang mendorong 

keingintahuan peserta didik untuk mengidentifikasi strategi-strategi dan solusi-

solusi tersebut. Masalah itu juga bersifat tidak terstruktur dengan baik yang tidak 

dapat diselesaikan secara langsung dengan cara menerapkan formula atau strategi 

tertentu, melainkan perlu informasi lebih lanjut untuk memahami serta perlu 

mengkombinasikan beberapa strategi atau bahkan mengkreasi strategi sendiri 

untuk menyelesaikannya.  

Kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 81a tahun 2013 tentang 

implementasi kurikulum, menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak 

dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah 

subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, 
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mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Di dalam PBL pusat 

pembelajaran adalah peserta didik (student-centered), sementara guru berperan 

sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk secara aktif 

menyelesaikan masalah dan membangun pengetahuannya secara berpasangan 

ataupun berkelompok (kolaborasi antar peserta didik). 
20

 

 4. Langkah-langkah Problem Based Learning (PBL)  

Pada dasarnya, Problem Based Learning diawali dengan aktivitas peserta 

didik untuk menyelesaikan masalah nyata yang ditentukan atau disepakati. Proses 

penyelesaian masalah tersebut berimplikasi pada terbentuknya keterampilan 

peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus 

membentuk pengetahuan baru. Proses tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan 

atau sintaks pembelajaran yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut.      

 

Fase Peran Guru 

Fase 1  

Orientasi siswa pada masalah   

 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih. 

Fase 2  

Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan 

maslah tersebut. 

Fase 3  

Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah  

Fase 4  Guru membantu siswa dalam 
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Mengembangakan dan menyajikan 

hasil karya 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video dan 

model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya 

Fase 5  

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan
21

 

Tabel 2.1.  Tahapan-tahapan Pembelajaran Problem Based Learning 

5.  Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL)  

 

Kelebihan model pembelajaran Problem Based Learning adalah sebagai 

berikut :  

(a) pemecahan masalah dalam PBL cukup bagus untuk memahami isi 

pelajaran; (b) pemecahan masalah berlangsung selama proses pembelajaran 

menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan kepada siswa; (c) 

PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran; (d) membantu proses transfer 

siswa untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari; (e) 

membantu siswa mengembagkan pengetahuannya dan membantu siswa untuk 

bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri; (f) membantu siswa untuk 

memahami hakekat belajar sebagai cara berfikir bukan hanya sekedar mengerti 

pembelajaran oleh guru berdasarkan buku teks; (g) PBL menciptakan 

lingkungan belajar yang menyenangkan dan disukai siswa; (h) memungkinkan 
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aplikasi dalam dunia nyata; dan (i) merangsang siswa untuk belajar secara 

kontinu. 

Sedangkan kelemahan model pembelajaran Problem Based Learning 

adalah sebagai berikut :  

(a) apabila siswa mengalami kegagalan atau kurang percaya diri dengan 

minat yang rendah mala siswa enggan untuk mencoba lagi; (b) PBL 

membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan; dan (c) pemahaman yang 

kurang tentang mengapa masalah-masalah yang dipecahkan maka siswa kurang 

termotivasi untuk belajar.
22

 

C.  Deskripsi Model Pembelajaran Role Playing  

1. Pengertian Metode Role Playing 

Role Playing (bermain peran) adalah metode yang meletakkan interalisasi 

antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan 

peran masing-masing sesuai dengan pokok yang ia yakini. Mereka berinteraksi 

dengan sesama peran secara terbuka. Metode ini dapat dipergunakan dalam 

mempraktikan pelajaran yang baru.
23

 

Role Playing (bermain peran) merupakan suatu model pembelajaran 

bertujuan untuk membantu siswa menemukan diri (jati diri) didunia sosial dan 

memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. proses bermain peran ini dapat 

memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai sarana 

bagi siswa untuk: (1) menggali perasaannya; (2) memperoleh inspirasi dan 

pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai dan persepsinya; (3) 
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mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah; (4) 

mendalami mata pelajaran dengan berbagai cara. 

Metode Role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan 

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang 

dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh. Metode ini lebih 

menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan, dan 

bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan peran. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati.
24

  

Role Playing merupakan suatu metode pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk terlibat langsung dalam pembelajaran, penguasaan bahan pelajaran 

berdasarkan pada kreatifitas serta ekspresi siswa dalam meluapkan imajinasinya 

terkait dengan bahan pelajaran yang ia dalami tanpa adanya keterbatasan kata dan 

gerak, namun tidak keluar dari bahan ajar. Penerapan metode role palying 

memfasilitasi siswa untuk belajar secara aktif melalui bermain peran. Dengan 

kelebihan yang dimiliki oleh metode Role Playing, menimbulkan suasana yang 

baru serta memberikan pengalaman belajar yang berbeda, sehingga membentuk 

siswa untuk berfikir lebih kreatif dan aktif. Karena penggunaan metode ini 

merupakan salah satu penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman. Manfaat 

dari pengaplikasian metode Role Playing yaitu siswa mampu untuk 

mengidentifikasi situasi-situasi dunia nyata dan dengan ide-ide orang lain. 

Identifikasi tersebut memungkinkan cara untuk mengubah perilaku dan sikap 

siswa sebagaimana siswa menerima setiap karakter yang diperankannya.
25
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Jadi, bermain peran yang penulis maksud adalah pelakonan yang 

dilakukan peserta didik dalam proses belajar agar tidak berkesan mononton dalam 

proses mengajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bermain peran sebagai 

suatu metode pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan 

makna diri (jati diri) di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan 

kelompok. Melalui bermain peran siswa belajar menggunakan konsep peran, 

menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan 

perilaku orang lain. Proses bermain peran ini dapat memberikan contoh kehidupan 

perilaku manusia yang berguna sebagai saran bagi siswa untuk : 

a. Mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam cara. Hal ini bermanfaat 

bagi siswa pada saat terjun kemasyarakat kelak, karena ia akan mendapatkan 

situasi dimana begitu banyak peran terjadi, seperti dalam lingkungan 

keluarga, tetangga, lingkungan social dan lain-lain 

b. Menghargai pendapat orang lain dan membantu untuk menghilangkan 

perasaan malu, rendah diri, keseganan dan kemurungan pada anak 

c. Menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi 

dibalik suatu keinginan.
26

 

Berdasarkan penjelasan di  atas, dapat disimpulkan bahwa metode Role 

Playing adalah salah satu metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran yang dilakukan dengan permainan peran oleh siswa sehingga dalam 

pelaksanaanya siswa menjadi aktif dan tercipta suasana belajar yang 
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menyenangkan. Dengan demikian ketika siswa bermain peran akan terdorong 

motivasi belajar sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Role Playing 

Keberhasilan model pembelajaran melalui bermain peran tergantung pada 

kualitas permainan peran (enactment) yang diikuti dengan analisis terhadapnya. 

Di samping itu,  tergantung pula pada persepsi siswa tentang peran yang 

dimainkan terhadap situasi yang nyata (real life situation).  

Uno  Hamzah  menyebutkan prosedur bermain peran terdiri atas sembilan 

langkah, yaitu (1) pemanasan (warming up), (2) memilih partisipan, (3) 

menyiapkan pengamat (observer), (4) menata panggung, (5) memainkan 

peran (manggung), (6) diskusi dan evaluasi, (7) memainkan peran ulang 

(manggung ulang), (8) diskusi dan evaluasi kedua, (9) berbagai 

pengalaman dan kesimpulan.
27

 

Langkah-langkah metode Role Playing Sebagai berikut: 

a. Persiapan simulasi 

1) Menetapkan topik serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. 

2) Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan 

disimulasikan. 

3) Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang 

harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang disediakan. 

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya khususnya 

pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. 

b. Pelaksanaan simulasi 

1) Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. 

2) Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. 
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3) Guru hendak memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat 

kesulitan. 

4) Simulasi hendak dihentikan pada saat puncak. Hal  ini dimaksudkan untuk 

mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang 

disimulasikan. 

c. Penutup 

1) Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita 

yang disimulasikan. Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan 

kritik dan tanggapan terhadap proses simulasi. 

2) Merumuskan kesimpulan
28

 

Role Playing adalah satu aktifitas pembelajaran terencana yang dirancang 

untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sfesifik. Role Playing berdasarkan 

pada tiga aspek utama dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari : 

1. Mengambil peran ( Role Playing ) yaitu, tekanan ekspektasi-ekspektasi 

sosial terhadap pemeran peran. Contohnya adalah pada hubungan keluarga ( 

apa yang harus dikerjakan anak perempuan), atau berdasarkan tugas 

(bagaimana seorang agen polisi bertindak dalam situasi sosial). 

2. Membuat peran (Role Marking) yaitu, kemampuan pemegang peran untuk 

berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan 

serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. 
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3. Tawar-menawar peran (Role Negotitation) yaitu, tingkat dimana peran-

peran dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang lain dalam 

parameter dan hambatan interaksi sosial. 

Dalam Role Playing, perserta melakukan tawar-menawar antara ekspektasi-

ekspektasi sosial suatu peran tertentu, interprestasi dinamik mereka tentang peran 

tersebut. Sebagaimana peserta didik yang memiliki pengalaman peran dalam 

kehidupannya biasanya dapat melakukan Role Playing.
29

 

Selain itu, dengan digunakannya metode Role Playing ini diharapkan 

peserta didik lebih membiasakan prilaku terpuji mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam khususnya mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis sehingga mereka bisa lebih 

merasakan manfaat mempelajari mata pelajaran tersebut. Dalam penelitian ini, 

peneliti memfokuskan pada membiasakan prilaku terpuji selama proses belajar 

mengajar di kelas, karena disaat proses belajar mengajar berlangsung, lingkungan 

yang mempengaruhi peserta didik adalah apa saja yang ada dalam kelas, baik 

guru, peserta didik dan kondisi kelas. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Role Playing 

Metode Role Playing ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode 

yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Seperti 

halnya metode yang kooperatif, metode Role Playing ini mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. Adapun kelebihan metode role playing antara lain : 

a. Murid melatih dirinya untuk memahami, dan mengingat bahan yang akan 

didramakan. Sebagai pemain harus mampu menghayati isi cerita secara 
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keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankan. Dengan demikian 

daya ingat murid harus kuat; 

b. Murid akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu bermain 

drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan 

waktu yang ditentukan; 

c. Bakat yang terpendam pada murid dapat dipupuk sehingga memungkinkan 

akan muncul atau timbul bibit seni yang diperoleh dari sekolah. Jika seni 

drama mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka akan jadi pemain 

yang baik kelak; 

d. Kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-

baiknya; 

e. Murid memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab 

dengan sesamanya dan; 

f. Bahasa lisan murid dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah 

dipahami orang lain. 

Selain memiliki kelebihan, metode role playing juga memiliki kelemahan, 

antara lain : 

a. Sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi kurang 

aktif; 

b. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi 

bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan; 

c. Memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit 

menyebabkan gerak para pemain kurang bebas; 
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d. Kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-

kadang bertepuk tangan dan sebagainya.
30

 

Berdasarkan penjelasan di  atas, dapat disimpulkan bahwa metode Role 

Playing memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi kekurangan yang ada 

pada metode ini tidak mengurangi keaktifan siswa, sehingga metode Role Playing 

ini tergolong dalam metode yang menyenangkan dan tujuan dari pembelajaran 

dapat tercapai.  

D.  Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis 

 Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di Madrasah Aliyah adalah salah 

satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan tingkatan dari Al-

Qur‟an Hadis yang telah dipelajari di MTs/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan 

dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Al-Qur‟an dan 

Al-Hadis terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk 

melanutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan 

tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi 

serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Qur‟an 

dan Al-Hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. 
31

 

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di tingkat madrasah aliyah memiliki 

tujuan diantaranya: 

a.  Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur‟an dan Hadis 
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b.  Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-

Qur‟an Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi 

kehidupan  

c.  Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Qur‟an 

Hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Qur‟an 

Hadis.  

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam materi Al-Qur‟an Hadis kelas 

XII Semester II ialah : 

1.  Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis tentang kewajiban berdakwah yang 

terdapat pada surah an-Nahl: 125, surah asy-Syu‟ara: 214-216, surah al-

Hijr: 94-96, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. 

2. Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis tentang amar ma‟ruf nahi mungkar yang 

terdapat dalam surah ali-imran: 104, dan hadis riwayat Muslim No.70 

3. Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis tentang demokrasi yang terdapat pada 

surah ali-imran: 159, surah asy-Syu‟ara: 38, dan hadis riwayat Muslim   

4. Ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis tentang adil dan jujur yang terdapat 

pada surah al-maidah: 8-10, surah at-taubah: 119, surah: an-nahl: 90-92, 

surah an-nisa: 105, dan hadis riwayat Muslim dari Abdullah  r.a. 

E. Penelitian Yang Relevan  

 Pembelajaran dengan model Role Playing telah banyak diteliti, diantaranya 

oleh Rivandinia Imanita Haq dkk yang melakukan penelitian tentang penggunaan 

model pembelajaran role playing untuk peningkatan hasil belajar dan aktivitas  

siswa pada mata pelajaran biologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil 
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belajar siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta aktivitas siswa 

dikelas dapat ditingkatkan dengan kategori baik
32

. 

 Kemudian kajian studi perbandingan hasil belajar PAI yang dilakukan oleh 

Moh Sadid Hidayat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar 

PAI antara sesudah menggunakan metode kooperatif tipe TGT dengan metode 

Role Playing  pada kelas 2/3 dan 2/4 di Khampee Witya School Wilayah Yala 

Negara Thailand.
33

 

 Siti Hajar dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Metode Role 

Playing  Melalui Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMKN 

01 Kendari menyimpulkan bahwa dengan penerapan Metode Role Playing dapat 

meningkakan aktivitas dan hasil belajar siswa.
34

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Maaruf Fauzan dkk tentang Penerapan  

Model Problem Based Learning Pada Pembelajaran Materi Sistem Tata Surya 

Untuk Meningkatkan Hasil  Belajar Siswa. Adapun hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar kognitif, sikap sosial serta 

ketrampilan peserta didik dengan menerapkan model PBL lebih baik dari pada 

pembelajaran secara konvensional khususnya pada materi sistem tata surya
35

.  
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 Perspektif terhadap problem based learning juga dapat dilihat dalam 

konteks peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Kajian dalam 

konteks ini salah satunya dilakukan oleh Rizal Abdurrozak dkk, yang melakukan 

penelitian tentang pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa
36

. Rizal dkk menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model PBL dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model PBL lebih baik 

dari pada menggunakan model konvensional. 

F. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis hendaknya didesain dengan metode yang 

dapat menarik minat siswa untuk belajar. Dengan metode yang biasa-biasa saja 

tentunya siswa akan merasa bosan sehingga hasil belajar akan rendah, karena 

motivasi mereka untuk belajar Al-Qur‟an Hadis kurang atau bahkan tidak ada 

sama sekali. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar Al-Qur‟an Hadis sesudah menggunakan 

metode Problem Based Learning (PBL) dan Role Play pada siswa MAN 1 

Kendari. 

Adapun gambaran singkat terkait kerangka berfikir penulis dalam hasil 

penelitian ini dapat dilihat pada diagram kerangka berfikir berikut: 
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Gambar 2.2 

Diagram Kerangka Berfikir 
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