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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang

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

pendidikan agama Islam menjadikan Agama Islam sebagai sumbuh dan poros

nilai yang tidak dapat di ragukan keabsahannya dan efektifitas menciptakan

manusia yang paripurna. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan

terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, mennghayati,

mengimani, bertaqwa, berahklak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari

sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Qur’an dan Al-hadist melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.1

Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung dalam Muhaimin bahwa

terdapat delapan pengertian tentang pendidikan agama Islam yaitu:

a. Al-tarbiyah (pendidikan keagamaan)
b. Ta’lim al-din (pengajaran keagamaan)
c. Al-ta’im al-diny (pengajaran keagamaan)
d. Al-Islamy (pengajaran keagamaan)
e. Tarbiyah al-muslim (pengajaran keIslaman)
f. Al-tarbiyah fi al-Islam (pendidikan dalam Islam)
g. Al-tarbiyah inda al-muslimin (pendidikan dikalangan orang-orang

Islam)
h. Al-tarbiyah al-Islamiyah (pendidikan Islam)2

1 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia,
2010), h 21.

2 Muhaimin, Paradiqma Pendidikan Islam, (Bandung : Rosdakarya, 2004),
h 36.
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Selanjutnya oleh Zakariyah 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.3

Pendidikan Agama Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan, serta

mengembangkan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran agama

Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama

Islam usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing

sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama

berdasarkan nilai-nilai 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 berbagi proses uasah 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 :

3Ibid, h 86.
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1) Mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu
saja. Zainuddin, dkk, menyatakan bahwa: apabila engkau mengatakan
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 mencapai kebahagian dunia dan akhirat.
Bagi Al-Ghazali menimba pengetahuan tidaklah semata-mata untuk
tujuan akhirat, akan tetapi terdapat keseimbangan tujuan hidup termasuk
kebahagiaan akhirat.4

Kemudian oleh H.Mahmud Yunus mengemukakan pula bahwa tujuan

pendidikan agama Islam adalah :

Mendidik anak-anak, pemuda/pemudi dan orang dewasa, supaya menjadi
seorang muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak
mulia, sehingga menjadi salah seorang anggota masyarakat yang sanggup
hidup atas kaki sendiri, mengabdi kepada Allah SWT dan berbakti kepada
bangsa dan tanah airnya bahkan sesama umat manusia.5

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 kehidupan.

2) Membentuk induvidu 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

4 Digilib, Tujuan Pendidikan Islam, (On-Line), Http://Digilib.Uina.Ac.Id
(Di Akses Tanggal 22 Februari 2018)

5Ibid, h 26.
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tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang

dalam hal ini (keimanannya, ketaqwaannya serta akhlaknya dalam

bermasyarakat berbangsa dan bernegara)

B. Konsep Model PBL

1. Pengertian Model PBL

Model PBL dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan

oleh Jerome Bruner.Konsep tersebut adalah belajar penemuan atau discovery

learning.Konsep tersebut memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan

model PBL yang berorientasi pada kecakapan memproses informasi.

Pendapat di atas diperjelas oleh Ibrahim dan Nur bahwa Problem based

learning (PBL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk

merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada

masalah dunia nyata, termasuk didalamnya belajar bagaimana belajar.6

Selanjutnya yang diungkapkan oleh pakar Problem based learning (PBL)

Barrows bahwa :

Problem based learning (PBL) merupakan sebuah model pembelajaran
yang didasarkan pada prinsip bahwa masalah (problem) dapat digunakan
sebagai titik awal untuk mendapatkan atau mengintegrasikan pengetahuan
(knowledge) baru.7

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan Problem

based learning (pembelajaran berbasis masalah) adalah suatu model pembelajaran

yang berorientasi pada pemecahan masalah yang diintegrasikan dengan kehidupan

6 Rusman “Model- Model Pembelajaran & Pengembangan
Profesionalisme Guru, edisi revisi (Cet.6; Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h 229.

7 Trianto “Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif ”(Jakarta :
Kencana Prenada Media Grup, 2009), h 93.
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nyata. Dalam model Problem Based Learning diharapkan siswa dapat membentuk

pengetahuan atau konsep baru dari informasi yang didapatnya, sehingga

kemampuan berpikir siswa benar-benar terlatih.

2. Karakteristik Model PBL

Setiap model pembelajaran, memiliki karakteristik masing-masing untuk

membedakan model yang satu dengan model yang lain. Seperti yang diungkapkan

oleh Trianto bahwa karakteristik model PBL yaitu:

(a) Adanya pengajuan pertanyaan atau masalah, (b) Berfokus pada
keterkaitan antar disiplin, (c) Penyelidikan autentik, (d) Menghasilkan
produk atau karya dan mempresentasikannya, serta (e) Kerja sama.8

Sedangkan karakteristik model Problem based learning (PBL)

menurut Rusman adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar.
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata

yang tidak terstruktur.
c. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective).
d. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap,

dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan
belajar dan bidang baru dalam belajar.

e. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama.
f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem
based learning.

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif.
h. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusidari
sebuah permasalahan.

i. Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar.
j. Problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalamansiswa

dan proses belajar.9

8Trianto, loc. cit.
9 Rusman, Model-model Pembelajaran & Pengembangan Profesionalisme

Guru, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h 232.
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3. Kelebihan dan Kekurangan Model PBL

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan,

sebagaimana model Problem based learning (PBL) juga memiliki kelebihan dan

kekurangan yang perlu dicermati untuk keberhasilan penggunaannya. Menurut

Warsono dan Hariyanto kelebihan Problem based learning (PBL) dalam buku

Rusman adalah :

a. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan tertantang
untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran di
kelas tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-
hari (real world).

b. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-
teman.

c. Makin mengakrabkan guru dengan siswa.
d. Membiasakan siswa melakukan eksperimen.

Adapun Kelemahan dari penerapan model Problem based learning

(PBL) ini adalah :

a. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan
masalah.

b. Sering kali memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang.
c. Aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau.10

4. Langkah-Langkah Model PBL Menggunakan Media Video

Dalam penelitian ini, model Problem based learning (PBL) dan media

video digunakan sebagai variabel dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Menurut Ibrahim dalam Trianto mengemukakan bahwa langkah-langkah model

Problem based learning (PBL) dengan menggunakan media video pada

pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut :

10Ibid, h 19.
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a. Tahap 1 : Orientasi siswa pada masalah

Guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas, tujuan

pembelajaran, melakukan apersepsi dan motivasi yang berupa masalah awal

yang dapat membangkitkan keterlibatan siswa dalam  pemecahan masalah

kemudian Guru menayangkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi

pembelajaran.

b. Tahap 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (5-6 orang) secara

heterogen antara kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang, dan

Guru memberikan lembar kerja kelompok (LKK) kepada setiap kelompok

kemudian Guru mengatur pembagian tugas tiap anggota kelompok yang ada

pada lembar kerja.

c. Tahap 3 : Membimbing pengalaman secara individual maupun kelompok

Guru membimbing setiap kelompok untuk memecahkan masalah dengan cara

membantu siswa mengidentifikasi permasalahan dengan menampilkan media

video. Dalam memecahkan masalah, masing-masing kelompok

mengumpulkan fakta-fakta dari permasalahan serta mendorong siswa dalam

kerja sama penyelesaian tugas-tugas. Guru berkeliling untuk mengamati dan

membantu siswa dalam memberikan solusi.

d. Tahap 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Setelah masing-masing kelompok selesai mengerjakan tugas diskusinya,

setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya didepan kelas, kemudian
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guru dan kelompok siswa lain menanggapi atau memberikan komentar untuk

kelompok yang sedang menyampaikan hasil diskusinya.

e. Tahap 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan

masalah

Guru dan siswa melakukan refleksi atau evaluasi dan membuat kesimpulan

terhadap kejadian, aktivitas, pengetahuan dan penyelidikan yang mereka yang

lakukan.11

C. Konsep Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media memiliki arti yang cukup

penting. Ketidakjelasan materi yang telah diberikan berupa handout maupun

materi yang telah disampaikan oleh pendidik dapat diperjelas dengan cara

menghadirkan media sebagai perantara.

Menurut Zainal Aqib media pembelajaran adalah segala sesuatu yang

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses

belajar pada si pebelajar (peserta didik).12

Selanjutnya menurut Munadi media pembelajaran dapat dipahami sebagai

segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber

secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.13

11 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta : Bumi Aksara,2011), h
98.

12Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran
Kontekstual (Inovatif), (Bandung : Yrama Widya,2013), h 50.
13Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan, (Jakarta: Persada (GP)

Press, 2012), h 7-8.
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan

dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga

mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik.

2. Kriteria dalam Memilih Media Pembelajaran

Menurut Nana Sudjana menjelaskan, bahwasannya dalam memilih media

untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai

berikut :

a. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran artinya media pengajaran dipilih

atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan

instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis

lebih memungkinkan dugunakannya media pengajaran.

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran artinya bahan pelajaran yang

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.

c. Kemudahan memperoleh media artinya media yang diperlukan mudah

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya artinya jenis media yang

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses

pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya,

tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi

pelajar siswa dengan lingkungannya. Adanya OHP, proyektor film,
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komputer, dan alat-alat canggih lainnya, tidak mempunyai arti apa-apa,

bila guru tidak dapat menggunakannya dalam pengajaran untuk

mempertinggi kualitas pengajaran.

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya Sehingga media tersebut dapat

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.

f. Sesuai dengan taraf berpikir siswa artinya dalam memilih media untuk

pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa,

sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh para

siswa.14

Sedangkan menurut Dick dan Carey membuat empat kriteria dalam

pemilihan media pembelajaran, yaitu :

a. Ketersediaan sumber setempat.
b. Untuk mendapatkan media (membuat atau membeli) telah tersedia

dana.
c. Faktor yang menyangkut dengan keluwesan.
d. Kepraktisan dan ketahanan media serta efektivitas dan
e. Efesiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang.15

3. Syarat-Syarat Media Pembelajaran PAI

Dari penjelasan di atas, mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran.

Maka, syarat-syarat media pembelajaran yang menjadi media pembelajaran PAI,

adalah :

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI.

14Nana Sudjana.Media Pengajaran.(Bandung : Sinar Baru Algensindo,
2009), h 3-7.
15Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran,(Jakarta: Ciputat Press,

2002), h,126.
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Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PAI, haruslah

sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI sehingga tidak rancuh penjelasan

pembelajaran PAI yang akan di pelajari siswa.

b. Sesuai dengan bahan pembelajaran.

Media pembelajaran juga harus sesuai dengan tema atau bab apa yang

akan disampaikan oleh guru pada proses belajar mengajar, sehingga

memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran PAI.

c. Sesuai dengan metode yang digunakan guru.

Metode dengan media pembelajaran seaharusnya haruslah sama, untuk

memudahkan pemahaman siswa-siswanya.

d. Tersedianya alat/media yang akan digunakan.

Tersedianya alat/media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses

belajar mengajar sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses

belajar mengajar dalam pembelajaran PAI. Jika alat / media pembelajaran

yang akan digunakan belum siap ataupun belum tersedia, hal tersebut akan

menyita waktu dan membuang waktu dalam proses belajar mengajar.

e. Situasi dan kondisi siswa.

Pemilihan media pembelajaran PAI seharusnya menyesuaikan situasi

maupun kondisi siswa, untuk mencuri perhatian siswa sehingga siswa

mudah untuk memahami penjelasan guru dalam menyampaikan

pembelajaran PAI menggunakan media pembelajaran.

f. Situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran.
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Menyesuaikan media pembelajaran PAI yang akan digunakan dengan

situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran juga mempengaruhi

pemahaman siswa dari penjelasan yang disampaikan oleh guru.16

4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Media pembelajaran sangat beraneka ragam. Berbagai jenis media

pembelajaran mempunyai nilai kegunaan masing-masing dengan tujuan yang

sama yaitu untuk meningkatkan pengalaman belajar agar menjadi lebih konkrit.

Adapun jenis media pembelajaran adalah :

a. Media audio, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan
kemampuan indera telinga atau pendengaran (audio). Jenis media
pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bunyi atau suara. Contoh:
radio, tape recorder, dan telepon.

b. Media visual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan
kemampuan indera mata atau penglihatan (visual). Jenis media
pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bentuk atau rupa yang dapat
dilihat. Contoh: gambar, poster, dan grafik.

c. Media audio-visual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan
kemampuan indera telinga atau pendengaran dan indera mata atau
penglihatan (audio-visual). Jenis media pembelajaran ini menghasilkan
pesan berupa suara dan bentuk atau rupa. Contoh: televisi, film dan
video.17

5. Pengertian Media Video

Istilah video berasal dari bahasa latin yaitu dari kata vidi “atau visum yang

artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan”.18

Video merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat

16Sadiman, dkk.Media Pendidikan.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2010), h  40.
17Sumiyati,Media Pembelajaran, (Bandung: Cv.Wacana Prima: 2007), h

160-161.

18Munir, Multimedia, Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung :
Alfabeta, 2012), h 289.
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gambar itu hidup. Media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan

hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Video dapat menyajikan informasi,

memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi

sikap.19

Menurut Asyhar Penggunaan media video dalam kegiatan pembelajaran

bertujuan untuk memberikan gambaran secara konkrit, sehingga  dalam proses

pembelajaran memerlukan perencanaan yang baik agar proses komunikasi

(pembelajaran) menjadi efektif.20

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media

video pembelajaran adalah salah satu media yang melibatkan unsur gerak, unsur

dengar, dan unsur penglihatan yang dapat di putar melalui monitor atau ketika

diproyeksikan ke layar lebar melalui projector. Media video menyajikan audio-

visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik  yang berisi konsep, prinsip,

prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu  pemahaman terhadap suatu

materi pembelajaran.

6. Tujuan dan Fungsi Media Video

Tujuan dari media video adalah untuk menyajikan informasi dalam bentuk

yang menyenangkan, menarik mudah dimengerti dan jelas. Informasi akan mudah

dimengerti karena sebanyak mungkin indera, terutama telinga dan mata digunakan

untuk menyerap informasi.

19Anissatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar(Yogyakarta:
Teras,2009), h.104.

20Asyhar,R. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran, (Jakarta
:Referensi 2012),  h 74.
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Selanjutnya menurut Cepi Riyana media video pembelajaran sebagai

bahan ajar bertujuan untuk :

a. Memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu
verbalistis.

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik
maupun instruktur.

c. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi.21

Dalam menggunakan media video ini selain mempunyai tujuan juga

mempunyai fungsi sehingga proses dalam pembelajaran akan sesuai dengan apa

yang diharapkan. Fungsi-fungsi dari media video adalah sebagai berikut:

a. Dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi
siswa kepada isi pelajaran  Dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi
dan sikap siswa pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yang
disertai dengan visualisasi.

b. Membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah
dalam membaca.22

7. Kelebihan dan Kelemahan Media Video

Media video pembelajaran  memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu

dicermati untuk keberhasilan penggunaannya. Menurut Wina Sanjaya kelebihan

media video pembelajaran adalah :

a. Dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak.
b. Dapat merangsang partisipasi aktif para siswa. Menyajikan pesan dan

informasi secara serempak bagi seluruh siswa.
c. Membangkitkan motivasi belajar.
d. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
e. Dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinal yang sulit

dengan menggunakan media lain.
f. Mengontrol arah dan kecepatan belajar siswa.23

21Cepi Riyana, Media Pembelajaran :Hakikat, Pengembangan,
Pemanfaatan, Penilaian, (Bandung: Cv. Wacana Prima,2009),h 76.

22Http://eprints.uny.ac.id/6796/1/skripsi.pdf ,Pemilihan Media Video PAI
(Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2018).

23Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran,(Jakarta:
Kencana, 2008), h 216.
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Selain memiliki kelebihan, media video juga memiliki kelemahan. Adapun

kelemahan media video menurut arsyad sebagai berikut :

a. Kelas lain terganggu ketika penayangan film berlangsung karena
suaranya yang keras dapat mengganggu konsentrasi belajar kelas lain.

b. Pengadaan film atau video umumnya memerlukan biaya yang mahal dan
waktu yang banyak.

c. Film atau video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan belajar yang diinginkan kecuali film atau video itu dirancang dan
diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri.24

8. Manfaat  Penggunaan Media Video

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal sangatlah perlu

menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Adapun

manfaat penggunaan media video pada proses pembelajaran adalah sebagai

berikut :

a. Sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektifitas
pembelajaran khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktik.

b. Memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang
singkat

c. Dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri.
d. Peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada teman

sekelasnya.
e. Peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi.
f. Daya nalar Peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten.
g. Peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk mempraktekkan  latihan-

latihan.
h. Peserta didik dapat menayangkannya di rumah karena materi sudah dalam

format film atau VCD.
i. Memenuhi tuntutan kemajuan zaman pendidikan, khususnya dalam

penggunaan bidang media teknologi.
j. Memberikan daya pemahaman keterampilan yang lebih terstruktural.25

24 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011), h 50.
25Http://www.scribd.com/doc/54656100/Fungsi-Manfaat-dan-Kegunaan-

Media Pembelajaran.(Di Akses Pada Tanggal 15 Maret 2018).
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9. Langkah-Langkah Penggunaan Media Video

1) Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang

akan dicapai. Dalam tahap ini hendaknya guru melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memeriksa kelengkapan peralatan termasuk menyesuaikan tegangan

peralatan dengan tegangan listrik yang tersedia di sekolah.

b. Mempelajari bahan penyerta.

c. Mempelajari isi program sekaligus menandai bagian-bagian yang perlu

atau tidak perlu disajikan dalam kegiatan pembelajaran.

d. Memeriksa kesesuaian isi program video dengan judul yang tertera.

e. Meminta siswa agar mempersiapkan buku, alat tulis dan peralatan lain

yang diperlukan.

2) Tahap Pelaksanaan

1. Langkah Pembukaan

Sebelum penggunaan media video dilakukan ada beberapa hal harus

diperhatikan, diantaranya :

a. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat

memperhatikan dengan jelas tayangan video di depan kelas melalui

projector.

b. Kemukakan tujuan yang harus dicapai oleh siswa.

c. Kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan siswa, misalnya

siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam

penayangan video.
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2. Langkah Pelaksanaan Penggunaan Media Video

a. Mulailah penggunaan media video dengan kegiatan-kegiatan yang

merangsang siswa untuk memperhatikan tayangan video, misalnya

menggunakan gambar dalam video yang menarik dan menyenangkan

bagi siswa.

b. Ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang

menegangkan.

c. Yakinkan bahwa semua siswa memperhatikan dengan saksama

tayangan video yang ditayangkan.

d. Berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih

lanjut sesuai dengan apa yang ditayangkan dalam video tersebut.

3. Langkah Mengakhiri Media Video

Apabila penggunaan media video selesai dilakukan, proses pembelajaran

perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas  tertentu yang ada kaitannya

dengan materi yang ditayangkan dalam video tersebut dan proses pencapaian

tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa

memahami media video atau tidak.Selain memberikan tugas yang relevan, ada

baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang itu jalannya proeses

penayangan video untuk perbaikan selanjutnya.26

26Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran.(Jakarta: Prenada Media, 2006),
h.151-152.



31

D. Konsep Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai dorongan,

penggerak atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Menurut Sardiman bahwa

kata motif dapat diartikan  sebagai daya penggerak diri untuk melakukan aktivitas

tertentu demi mencapai tujuan, sedangkan dalam proses kegiatan pembelajaran,

motivasi diartikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan

kegiatan belajar peserta didik.27

Sedangkan menurut Muhaimin, motivasi adalah tenaga pendorong atau
penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan
tertentu.ada tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari
observasi tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, ia
akan: (a) bersungguh-sungguh, menunjukkan minat, mempunyai perhatian,
dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, (b)
berusaha keras dan memberikan waktu
yangcukupuntukmelakukankegiatantersebut,dan(c)terusbekerjasampai
tugas-tugas tersebut terselesaikan.28

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

motivasi adalah dorongan intrinsik dan ekstrinsik pada peserta didik untuk

mengadakan suatu perubahan dalam perilaku belajar.Keberhasilan  proses

pembelajaran dapat dilihat dalam  motivasi belajar yang ditunjukkan oleh peserta

didik pada saat melaksanakan kegiatan  pembelajaran.

Hamalik dalam  buku  Sadirman menyatakan bahwa motivasi memiliki

fungsi sebagai berikut:

27 Sardiman “Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar” (Jakarta: Rajawali
Pers,2007).h 73.
28 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2001),h 113.
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a. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan Tanpa motivasi
tidak akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar.

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah
laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau
lambatnya suatu pekerjaan.29

Selain motivasi memiliki fungsi terhadap perilaku peserta didik, juga

memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran di sekolah khususnya

untuk peserta didik. Adapun pentingnya motivasi belajar bagi peserta didik

menurut Dimyati di antaranya :

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir.
b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan

dengan teman sebaya
c. Mengarahkan kegiatan belajar
d. Membesarkan semangat belajar
e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan bekerja yang

berkesinambungan. 30

Keberhasilan  proses pembelajaran dapat dilihat dalam  motivasi belajar

yang ditunjukan oleh peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat melalui indikator yang diklasifikasikan

Sudjana sebagai berikut:

a. Minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran
b. Semangat peserta didik untuk melakukan tugas-tugas belajarnya
c. Tanggung jawab peserta didik dalam mengerjakan tugas belajarnya
d. Reaksi yang ditunjukan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan

pendidik
e. Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan31

29Ibid, h 23.
30Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jokjakarta :Rineka Cipta, 2006), h

86.
31 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung:PT

RemajaRosdakarya. 2009), h 56
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2. Ciri-Ciri Motivasi Belajar

Secara umum orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi maka

dalam kegiatan belajar mengajarnya akan berhasil dengan baik dan cenderung

menjadi orang yang sukses. Jadi antara seseorang yang memiliki motivasi belajar

rendah dan tinggi memiliki ciri-ciri yang berbeda pula.

Menurut Sardiman ciri-ciri anak yang memiliki motivasi tinggi adalah :

a. Tekun menghadapi tugas (dapat mengerjakan tugas terus menerus dalam
waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai)

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa, tidak cepat puas dengan
hasil yang telah dicapainya)

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah
d. Lebih senang bekerja sendiri (tidak bergantung pada orang lain).
e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis,

berulang-ulang  begitu saja, sehingga kurang kreatif)
f. Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (sudah yakin akan sesuatu).
g. Tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini
h. Senang mencari dan memecahkan soal-soal (tidak khawatir bila

menghadapi masalah belajar, ikut berpartisipasi dalam memecahkan
masalah).32

Selanjutnya Prayitno dalam Ridwan menyatakan tentang indikator-

indikator dalam motivasi belajar yaitu sebagai berikut:

a. Ketekunan dalam belajar
b. Ulet dalam menghadapi kesulitan
c. Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar
d. Berprestasi dalam belajar
e. Mandiri dalam belajar33

Berdasarkan pendapat di atas bahwa apabila seseorang memiliki ciri-

ciri motivasi belajar, berarti seseorang memiliki motivasi yang sangat

kuat.Ciri-ciri motivasi tersebut sangat penting dalam kegiatan belajar.

32Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers,
2006), h 83.

33Ridwan A Sani, Inovasi Pembelajaran, Edisi 1, Cet.2, (Bumi Aksara :
Jakarta, 2014),h 31.
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Kegiatan belajar akan berhasil baik, jika tekun mengerjakan tugasnya, ulet

dalam memecahkan berbagai masalah-masalah dan hambatan secara mandiri.

3. Jenis-Jenis Motivasi Belajar

Motivasi belajar pada setiap siswa tidaklah sama,  berbeda dengan yang

lainya. Menurut Sardiman motivasi terbagi atas beberapa macam, yaitu :

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya
a. Motif  bawaan  Ialah motif yang dibawa sejak lahir, sehingga motivasi itu

ada tanpa perlu dipelajari.
b. Motif-motif yang dipelajari Ialah motif yang timbul karena di pelajari.

2) Motif dilihat dari jenis-jenis motivasinya
a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi : kebutuhan untuk minum, makan,

bernafas, seksual, istirahat.
b. Motif-motif darurat, dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk

membalas, untuk berusaha. Motivasi ini timbul karena adanya dorongan
dari luar diri individu.

c. Motif-motif objektif, kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan
manipulasi, menaruh minat.

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah
Yang termasuk motivasi jasmaniah: reflek, insting otomatis, dan nafsu,
sedangkan yang termasuk potensi rohaniah adalah kemauan.

4) Motivasi Intrinsik dan motivasi Ekstrinsik
a. Motivasi  Intrinsik

Adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu
dirangsang dari luar, karena sudah terdapat dari dalam individu.

b. Motivasi Ekstrinsik
Adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena rangsangan dari
luar.34

Hakim mengemukakan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh

beberapa faktor baik faktor dari dalam maupun dari luar.yang termasuk

motivasi dari dalam adalah :

a. Memahami manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari setiap pelajaran.
b. Memilih bidang studi yang paling disenangi dan sesuai dengan minat.

34Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers,
2003), h 86.
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c. Memilih jurusan bidang studi sesuai dengan bakat dan minat.
d. Memilih bidang studi yang paling menunjang masa depan.

Selanjutnya yang termasuk motivasi dari luar adalah :
a. Keinginan mendapat nilai ujian yang baik.
b. Keinginan menjadi juara kelas atau juara umum.
c. Keinginan naik kelas atau lulus ujian.
d. Keinginan menjaga harga diri atau gengsi, misalnya ingin dianggap

sebagai orang pandai.
e. Keinginan menjadi siswa teladan.
f. Keinginan untuk menjadi sarjana.
g. Keinginan untuk dapat memenuhi persyaratan dalam memasuki

pendidikan lanjutan.
h. Keinginan untuk dikagumi sebagai orang yang berprestasi.
i. Keinginan untuk menutup diri atau mengimbangi kekurangan tertentu

yang ada dalam diri sendiri. Misalnya, menderita cacat, miskin atau
berwajah jelek dapat ditutupi atau diimbangi dengan pencapaian prestasi.

j. Keinginan untuk melaksanakan anjuran atau dorongan dari orang lain
seperti orang tua, kakak, teman akrab, guru, dan orang lain yang disegani
serta mempunyai hubungan erat.35

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam (motivasi instrinsik) maupun

faktor dari luar (ekstrinsik).Motivasi belajar baik instrinsik maupun ekstrinsik

sangat berguna dalam kegiatan belajar.Sedangkan motif instrinsik belajar menjadi

kuat jika diiringi dengan motif ekstrinsik.

E. Konsep Hasil Belajar

1. PengertianBelajar

Belajar adalah  suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar

dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa

35 Thursan Hakim , Belajar Secara Efektif, (Jakarta : Puspa Swara, 2005), h
70.
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seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan  tingkah laku  pada diri

orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat

pengetahuan, keterampilan, atausikapnya.36

Belajar memiliki pengertian  pada aktivitas dan proses dalam mencari

ilmu pengetahuan, yang dimana hal tersebut dapat membawa pengaruh atau

perubahan besar dalamhidup.

Menurut Howard L. Kingsley dalam buku Syaiful Bahri Djamarah
mengatakan bahwa learning is the process by which behaviour (in the
broader sense) is originated or changed through practice or training.
Belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan
atau diubah melalui praktek atau latihan.37

Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Muhibbin Syah bahwa ‘'Belajar
merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung
secara progresif”. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan
pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik
ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.
38

Dari beberapa definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa  belajar

merupakan hal dalam  rangka menyusun pengetahuan serta belajar merupakan hal

yang dapat bahkan sangat berpengaruh dalam  pembentukan pribadi dan perilaku

individu.

2. Pengertian Hasil Belajar

Proses belajar mengajar memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai yang

telah ditetapkan sebelumnya. Hasil  belajar adalah kemampuan yang diperoleh

36Ibid h. 85.
37 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 13.

38Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), h
88.
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siswa melalui kegiatan belajar. Menurut Suprijono menyatakan bahwa hasil

belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan  keterampilan.39

Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan
tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,
dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.40

Kemudian oleh Abdurrahman mengemukakan bahwa hasil belajar terdapat

tiga ranah antara lain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yaitu dapat dijabarkan

sebagai berikut :

a. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari
enam aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis,
dan penilaian.

b. Ranah afektif, berkenaan dengan siskap dan nilai. ranah afektif memiliki
lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai,
organisasi, dan karakteristik dengan suatu nilai.

c. Ranah psikomotor, meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-
benda, koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati).41

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

suatu peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik melalui penyampaian

informasi dan pesan oleh guru setelah proses pembelajaran berlangsung untuk

menyelesaikan tugas-tugas belajar, yang berupa kemampuan kognitif, apektif, dan

psikomotorik yang diukur menggunakan tes maupun non tes.

39Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar,2010), h 5.

40Dimyati dan Mudjiono.Belajar dan Pembelajaran ,(Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2006), 3-4.

41 Abdurrahman, Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar.
(Jakarta : Rineka Cipta ,2015), h 250.
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F. Penelitian Relevan

Penelitian dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dan

di padukan dengan menggunakan media video sebelumnya pernah di lakukan oleh

peneliti lain. Peneliti tersebut adalah Agus Wirahadi K (2010), dengan judul

penelitiannya yaitu “ Peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa melalui

pembelajaran berbasis masalah mata pelajaran IPS kelas IV SDN kemuning Lor

04 Jember”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran

menggunakan model ini .motivasi dan hasil belajar siswa pada siklus 1 dan 2

meningkat sebesar 66% dan 83%.

Yuni triansari (2013) “Peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV

melalui penerapan model problem based learning dengan menggunakan media

video mata pelajaran PKn di SDN Singkil Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar meningkat sebesar 85,42% dan

83,33%.

Berdasarkan beberapa penelitian yang disebutkan di atas dapat di simpulkan

bahwa penggunaan problem-based learning (PBL) dengan menggunakan media

video dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.Oleh karena itu

Peneliti melakukan penelitian dengan judul ini dan di harapkan dapat

meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMA Negeri 6 kendari.

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kegiatan observasi awal dan wawancara yang dilakukan pada

tahap pra siklus telah di ketahui bahwa proses pembelajaran yang terjadi di kelas
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XI IPS 2 SMA Negeri 6 Kendari dalam penggunaan metode pembelajaran yang

diterapkan guru kurang menarik karena pada saat itu guru masih sebatas

memberikan penugasan biasa dan diskusi namun dalam kegiatan diskusi siswa

kurang memberi respons saat guru bertanya terutamasiswa laki-laki serta pada

saat berdiskusi siswacenderung pasif dan melimpahkan tugas kelompok kepada

siswa yangdianggap mampu, Kemudian jam masuk mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di kelas XI IPS 2 berada di jam terakhir yaitu jam 1.00  Hal tersebut

membuat proses pembelajaran pendidikan agama Islam  kurang disemangati atau

siswa merasa jenuh sehingga motivasi belajar siswa kurang optimal karena guru

tidak memanfaatkan media pembelajaran seperti media video namun hanya

mengandalkan media papan tulis. Kemudian motivasi dan hasil belajar siswa di

dalam kelas masih rendah, rendahnya motivasi siswa bisa di tunjukkan dengan

hasil analis data angket motivasi belajar siswa di kelas XI IPS 2 Persentasenya

mencapai 61,11% ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan motivasi belajar

siswa masih dalam kriteria sedang. Selainitu hasil belajar siswa juga rendah di

tandai dengan  nilai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI IPS 2

secara keseluruhan belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang telah

ditetapkan  dengan  rata-rata nilai hasil belajar pada pra siklus hanya 59,26%

artinya belum  mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran

Pendidikan Agama Islamyaitu sebesar 78.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu diadakannya perubahan dalam

pembelajaran yaitu mencakup perubahan model pembelajaran. Oleh karena itu,

peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran problem-based learning (PBL)
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dengan  menggunakan media video pada pembelajaran pendidikan agama Islam

dengan  tujuan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2

SMA Negeri 6 Kendari.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui model Problem-based

learning  (PBL) dengan  menggunakan  media video dilakukan dalam  beberapa

siklus atau  tahap. Pada siklus pertama peneliti akan menerapkan pembelajaran

dengan menggunakan model Problem based learning (PBL) dan mengggunakan

media video. Ketika tahap pelaksanaan dilaksanakan pula tahap observasi.

Selanjutnya guru melakukan evaluasi pada pembelajaran  siklus pertama ini.

Apabila siklus pertama  motivasi  dan  hasil belajar belum mencapai peningkatan

sesuai dengan standar yang telah ditentukan,  maka akan dilakukan  pelaksanan

siklus kedua. Pada  siklus kedua ini dilaksanakan atas dasar evaluasi proses

pembelajaran tahap pertama. Apabila pada siklus kedua belum mencapai

peningkatan sesuai standar yang telah ditentukan maka bisa dilanjutkan pada

siklus ketiga dan seterusnya dengan  langkah yang sama sampai hasilnya sesuai

dengan standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan di atas diharapkan dengan melakukan tindakan

siklus 1, 2 dan selanjutnya akan ada peningkatan  motivasi  dan  hasil belajar

siswa kelas XI IPS 2 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri

6 Kendari.


