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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Hasil Belajar 

1. Deskripsi Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses pemerolehan pengetahuan atau kecakapan 

melalui interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh 

melalui aktifitas belajar tersebut selanjutnya disebut hasil belajar. Dengan 

demikian, hasil belajar adalah segala bentuk perubahan yang diperoleh siswa, baik 

itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan perilaku yang diperoleh melalui 

kegiatan belajar. Nana Sudjana mengatakan bahwa “hasil belajar adalah terjadinya 

perubahan pada diri sendiri ditinjau dari 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa.”
4
  

Apa yang dimaksud Sudjana di atas menunjukan bahwa hasil belajar tidak 

hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan (kognitif) semata, namun secara 

menyeluruh mencakup perkembangan dan kemajuan siswa dalam aspek 

pengetahuan, keteranpilan sikap, dan perilaku. 

Nasrun Harahap sebagaimana dikutip Djamara mengemukakan definisi 

hasil belajar sebagai berikut: “penilaian pendidikan tentang perkembangan dan 

kemajuan siswa berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan 

kepada siswa.”
5
 Senada dengan itu, hasil belajar juga didefinisikan sebagai 

“penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

                                                           
4
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 49 
5
 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2009), h. 20-21. 
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pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru”
6
 

Kedua definisi di atas, pada prinsipnya menekankan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan siswa setelah ia mengikuti 

kegiatan belajar dalam waktu tertentu. Kemajuan tersebut dapat mewujud dalam 

bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan perilaku sebagai akibat dari 

proses belajar. Nana Sudjana dalam Kunandar mengemukakan bahwa “hasil 

belajar adalah suatu akibata dari proses belajar yang diukur dengan menggunakan 

alat pengukuran yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, 

tes lisan, maupun tes perbuatan.
7
 

Apa yang dikemukakan oleh Sudjana di atas menunjukan bahwa hasil 

belajar dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan tes, 

baik tes tertulis, lisan, maupun tes perbuatan. Masra Sri Muliani mengemukakan 

bahwa hasil belajar adalah “hasil penelitian atau pengukuran untuk mengetahui 

apakah guru dalam menyajikan bahan pelajaran telah berhasil dengan baik. Di 

samping itu juga, untuk mengukur seberapa jauh siswa menangkap dan mengerti 

yang telah dipelajari.”
8
 

Pengertian hasil belajar yang dikemukakan Muliani di atas menekankan 

dua hal pokok yaitu bahwa hasil belajar adalah parameter keberhasilan guru 

dalam mengajar sekaligus juga menunjukan tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran. Kedua hal pokok di atas saling terkait, dimana tingkat 

                                                           
6
 Yamin., op. cit., h. 787 

7
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 276. 
8
 Masran Sri Muliani, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UGM, 2008), h.12 
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penguasaan siswa terhadap materi pelajaran pada dasarnya sangat bergantung 

pada kepiawaian guru dalam mengajar. 

Hasil belajar sebagai parameter keberhasilan belajar siswa membutuhkan 

suatu standar untuk dijadikan acuan dalam menentukan apakah siswa telah 

berhasil dalam belajarnya atau tidak. Dalam rangka itu, Saiful Djamarah dan 

Asman Zain merumuskan acuan dasar yang dapat dijadikan kriteria dalam 

menentukan tingkat keberhasilan siswa yaitu: 

a) Apabila daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individu maupun secara kelompok. 

b) Apabila perilaku yang digariskan dalam tujuan 

pengajaran/instruksional khusus (TIK) telah dicapai siswa secara 

individu maupun kelompok.
9
 

 

Dari uraian dan penjelasan dari beberapa tokoh diatas, dapat disimpulkan 

beberapa hal terkait dengan hasil belajar siswa, antara lain bahwa: hasil belajar 

merupakan buah dari kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Hasil belajar dapat 

diketahui melalui kegiatan pengukuran dengan menggunakan tes baik tes tertulis, 

tes lisan, maupun tes perilaku. Hasil dari tes tersebut selanjutnya dijadikan bahan 

evaluasi untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan guru dalam mengajar, 

sekaligus juga menunjukan sejauhmana siswa mampu menyerap materi pelajaran 

yang telah disajikan. 

                                                           
9
 Saiful Bhri Djamarah dan Aswin Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta Rineka 

Cipta, 2006), h.106 
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2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar   

Pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidaklah 

mengherankan apabila hasil belajar dari setiap siswa dalam satu kelas mempunyai 

nilai yang berfariasi. Keragaman tingkat prestasi siswa seiring dengan perbedaan 

siswa dalam faktor-faktor tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Nana 

Sudjana mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yaitu: 

1) Bakat siswa 

2) Waktu yang tersedia untuk belajar 

3) Waktu yang diperlukan untuk menjelaskan pelajaran 

4) Kualitas pengajaran 

5) Kemampuan individu
10

 

 

Hasil belajar sangat bergantung pada kualitas belajar. Kualitas belajar 

dipengaruhi oleh faktor-faktor individual (faktor internal) dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi intelegensi, bakat, minat, motivasi, dan lain-lain. 

Sedangkan faktor eksternal adalah segala hal yang berada di luar individu siswa 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa seperti lingkungan belajar, 

kemampuan guru mengajar, waktu belajar dan lain-lain.  

Faktor internal merupakan faktor yang paling penting dan dominan dalam 

mempengaruhi kualitas belajar seseorang. Burhanuddin Salam menjelaskan 

bahwa: 

Kegagalan mencapai prestasi akademik disekolah bersumber dari emosi, 

baik gangguan yang tergolong abnormalitas, maupun normal dalam bentuk 

antara lain frustasi, kemarahan, tekanan, persaingan, dan ketegangan 

dalam masa kritik.
11

  

                                                           
10

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

Algensindo, 2009) h. 40 
11

 Burhanudin Salam, Cara Belajar Yang Sukses Diperguruan Tinggi, (Jakarta: PT. 

Renaka Cipta, 2009), h. 9 



 

 

 

Demikian juga, Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan bahwa “dalam proses 

belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai 

motivasi dalam belajar tak mungkin melakukan aktifitas belajar.
12

 Di samping 

faktor motivasi juga ada faktor lain, seperti minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar, ketekunan, faktor fisik dan psikis.  

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor-faktor 

yang berada diluar individu yang ikut mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor 

eksternal tersebut meliputi faktor environmental (lingkungan) dan faktor 

instrument input. Faktor environmental input. atau faktor yang berasal dari 

lingkungan terdiri dari faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. 

Kedua bentuk lingkungan ini saling berinteraksi, saling mendukung dan secara 

simultan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Faktor-faktor tersebut 

meliputi: 

1) Faktor lingkungan fisik, yakni meliputi keadaan lingkungan 

yang berwujud keadaan suhu, kelembaban, termaksud kesehatan 

lingkungan alam di sekitar sekolah. Belajar pada suhu udara 

yang normal akan memberikan hasil yang lebih baik dari belajar 

pada keadaan suhu yang terlampau panas atau terlampau dingin. 

2) Faktor lingkungan sosial yakni manusia dan lainnya seperti 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana anak 

bertempat tinggal dan melakukan interaksi sosialnya. Anak yang 

bertempat tinggal pada daerah kawasan yang tidak hiruk pikuk 

akan lebih baik proses belajarnya dari anak yang tinggal 

dilingkungan keributan atau kekacauan (tidak kondusif).
13

 

 

Dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas belajar seseorang dapat dikategorikan pada dua aspek 

                                                           
12

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 114 
13

 Sumadi Suryabarata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 237 



 

 

yaitu faktor internal baik secara fisik maupun psikis yang terjadi dalam diri 

seseorang dan faktor eksternal berupa kualitas mengajar guru, keadaan 

lingkungan, fasilitas pendukung dll. Terdapat pula tiga unsur dalam kualitas 

pengajaran yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yakni kompetensi guru, 

karakteristik kelas, karakteristik sekolah dan proses interaksi sosial siswa. Dalam   

konteks ini selain faktor guru juga terdapat faktor interaksi sosial merupakan 

komponen yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sejatinya hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari suatu proses belajar 

tertentu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni minat, kecerdasan, bakat, 

motivasi, dan kemampuan –kemampuan kognitif. Secara spesifik indikator hasil 

belajar siswa dapat dilihat secara nyata dari kemampuan kognitif yang biasanya 

ditunjukan dalam nilai raport atau ujian akhir.    
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B. Hakikat Pendidikan Agama Islam 

1. Deskripsi Pendidikan Agama Islam 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Hasniyati Gani Ali mengemukakan 

bahwa “Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, 

rohani dan jasmaninya dan akhlak serta keterampilannya”.Sedangkan Fadhil al-

Jamaly memandang dan mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk 

pribadi yang sempurna”.Lebih lanjut, Ali Djumbulati dan Abdul Futuh at-

Tuwanisi mengatakan bahwa “pendidikan Islam merupakan upaya membimbing 

peserta didik menjadi orang dewasa yang berkepribadian cemerlang dan 

bijaksana, berpikir kreatif, serta sanggup berdiri sendiri dengan dihiasi ajaran 

Islam”.
14

 

Usaha pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam 

dari peserta didik, disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi 

juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau 

kesalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan 

keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat). “Hakikat pendidikan Islam 

adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak didik agar menjadi dewasa sesuai tujuan pendidikan.
15

 

Manusia adalah makhluk yang mungkin dapat dan harus di didik sesuai 

dengan hakekatnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang hidup sebagai satu 
                                                           

14
 Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan (Kendari:Istana Profesional, 2007), h.26 

15
 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Pustaka Setia: Bandung, 1999) 



 

 

dari (individu) dalam kebersamaan di dalam masyarakat dan karena memiliki 

kemungkinan tumbuh dan berkembang. Didalam keterbatasan dirinya sebagai 

manusia, pendidikan menjadi keharusan bagi manusia. Zakiah Daradjat 

mendefinisikan pendidikan yaitu: 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya 

secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu 

pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia 

maupun akhirat kelak.
16

 

 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar 

yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan, mendidik, memahamkan, dan 

mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam kepada pribadi peserta didik untuk menjadi 

anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan menjadikan Islam 

sebagai ideologi atau pandangan hidupnya dalam berbuat dan bertingkah laku 

untuk mendapatkan ridho Allah SWT agar selamat dan sejahtera di dunia maupun 

diakhirat.

                                                           
16

 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam (Bumi Askara: Jakarta, 1995), h. 86 
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2. Landasan dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Landasan Pendidikan Agama Islam 

Islam sebagai agama sangat memperhatikan masalah pendidikan. Dalam 

Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, dapat diketahui bahwa Islam 

mewajibkan setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan untuk  menuntut 

ilmu. Bahkan Allah SWT memberi derajat yang lebih tinggi kepada setiap orang 

yang berpengetahuan. Dalil-dalil mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:
17

 

                           

  

Artinya: “Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.S. Al-

Mujadalah (58): 11
18

 

 

Rasulullah SAW juga brsabda: 

 طَلَُب ا ْلِعِم فَِرْيَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلِم  

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim”(HR Ibnu Majah, 

Ibn Adi, al-Baihaqi dan ath-Thabrani)
19

 

 
Dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Qur’an dan As-

Sunnah (Hadits). Menetapkan Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar pendidikan 

Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang di dasarkan pada keimanan 

                                                           
17

 Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam (Al-Azhar Press: Bogor, Cet. V, 2011), h. 144 
18

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (PT Sinergi Pustaka Indonesia: 

Jakarta, 2012), h. 793 
19

Opcit. , h. 145 



 

 

semata. Namun, justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut 

dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau 

pengalaman kemanusiaan. Sebagai Pedoman Al-Qur’an tidak ada keraguan 

padanya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 2 

                  

Artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa”.
20

 

 

Allah SWT menamakan Al-Quran dengan Al-kitab yang dalam bahasa 

arab berarti yang buku, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk 

dibaca namun tidak hanya sekedar dibaca tetapi juga dipahami isi kandungan dan 

maknanya serta diaplikasikan dalam kehidupan. Takwa Yaitu memelihara diri dari 

siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya, dan menjauhi 

segala larangan-larangan-Nya, tidak cukup diartikan dengan takut saja. 

Begitu pula dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 21 Allah SWT berfirman: 

                              

       

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”
21
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 Opcit,  h. 2 
21

 Ibid,  h. 595 



 

 

Demikian pula dengan kebenaran Hadits sebagai dasar kedua bagi 

pendidikan Islam. Sebagaiman diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya: 

 Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang berjalan untuk menuntut 

ilmu pengetahuan (ilmu agama) maka Allah akan memudahkan baginya jalan 

menuju surga (H.R. Bukhari).
22

  

Secara umum, Hadits dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun 

ketetapannya, begitupun kepribadian Rasul sebagai uswatun hasanah yaitu contoh 

teladan yang baik bagi umatnya. 

Dari beberap ayat dan hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Al-

Quran dan As-Sunnah (hadits) adalah sumber hukum Islam yang memiliki 

keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang patut bahkan wajib dijadikan sebagai 

pedoman hidup serta mentaati ajaran dan syariat Islam. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam tidak lepas kaitannya dengan eksistensi 

hidup manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Secara umum, tujuan 

pendidikan agama Islam sinkron dengan tujuan agama Islam itu sendiri, yaitu 

untuk mencetak setiap individu muslim untuk tunduk, takwa dan beribadah 

kepada Allah SWT untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat 

sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Adz-Zariyat (51): 56 
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Opcit., h. 27 



 

 

               

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.”
23

 

 

Ibnu Taimiyah dalam Hasniyati Gani Ali mengemukakan bahwa:  

Tujuan pendidikan agama Islam adalah terbentuknya pribadi muslim yang 

baik dan amalnya sesuai yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-

Sunnah, sehingga memiliki jiwa yang bersih dan berkepribadian yang 

sempurna. Selanjutnya ia tegaskan pula tentang tujuan sosial, bahwa 

pendidikan harus diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik dan 

sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah.
24

 

 

Ahmad D. Marimba dalam Arif B . Iskandar mengemukakan bahwa 

“tujuan pendidikan Agama Islam adalah terbentuknya pribadi muslim yang sesuai 

dengan tujuan hidup manusia yakni untuk menghamba kepada Allah SWT”. 

Fadhil al-Jamaly merumuskan tujuan Pendidikan Agama Islam yang lebih 

rinci yakni sebagai berikut: 

1) Mengenalkan manusia akan peranannya diantara sesama makluk dan 

tanggung jawab pribadinya di dalam hidup ini, 

2) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawab dalam 

tata hidup bermasyarakat, 

3) Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajar mereka untuk 

mengetahu hikma yang diciptakan-Nya serta memberikan 

kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat alam tersebut, 

4) Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini.
25
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 Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan (Kendari:Istana Profesional, 2007), h. 29 
25

 Opcit, h. 30 
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Sedangkan Ibnu Sahnun lebih menekankan kepada guru dan siswa untuk 

lebih kreatif dalam mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama Islam lainnya, 

seperti tafsir, fiqh dan lain-lain dalam rangka ta’budillah.
26

 

Menurut Ali Al-Jumbulati diterjemahkan H.M. Arifin mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah: 

Setiap pribadi orang muslim beramal untuk akhirat atas petunjuk dan 

ilham keagamaan yang benar yang tumbuh dan dikembangkan dari ajaran-

ajaran Islam yang bersih dan suci, atau dapat diartikan mempertemukan 

diri pribadi terhadap Tuhannya melalui kitab-kitab suci yang menjelaskan 

tentang hak dan kewajiban, yang fardhu dan Sunnah bagi seorang 

mukallaf.
27

 

 

Selain itu, H.M. Arifin mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan islam 

adalah idealitas (cita-cita) yang mengandung nilai-nilai islam yang hendak dicapai 

dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran islam secara bertahap.
28

 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan Agama Islam adalah agar manusia taat kepada Allah SWT yang telah 

menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan serta untuk mendapatkan 

ridha Allah SWT. Mempelajari dan memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam pada setiap sendi-sendi kehidupan agar menjadi manusia yang terbaik 

(kuntum khairah ummah), beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 
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Ibid., h. 31 
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 H.M. Arifin, Perbandingan Pendidikan Islam (Rineka Cipta: Jakarta, 1994), h. 37 
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C. Strategi Pembelajaran Assessment Search 

1. Hakikat Strategi Pembelajaran 

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer dan diartikan 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan untuk memenangkan suatu 

peperangan. Dalam mengatur startegi seseorang akan terlebih dahulu menimbang 

kekuatan pasukan yang dimilikinya baik kuantitas maupun kualitasnya. Setelah 

semua diketahui, baru ia menyusun tindakan yang harus dilakukan; siasat 

peperangan, taktik dan teknik peperangan, maupun waktu yang tepat untuk 

melakuka sebuah serangan. Dengan demikian, dalam menyusun strategi perlu 

diperhitungkan berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar. 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or 

series of activities designed to achieves a particular education goal. Jadi strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut Kemp dalam Hamruni, menjelaskan bahwa “strategi 

pembelajaran adalah suartu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan 

efisien.” Lanjut Kozma, secara umum menjelaskan bahwa “strategi pembelajaran 

dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan 

fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu.” Sedangkan Gerlach dan Ely, menjelaskan bahwa:  

 

 



 

 

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu.Strategi pembelajaran yang dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan 

urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar 

kepada peserta didik.
29

 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, ada dua hal penting yang harus 

dicermati: 

a) Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

dalam pembelajaran. Ini berarti penyusuna suatu strategi baru sampai pada 

penyusunan rencan kerja belum sampai pada tindakan. 

b) Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua 

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan 

demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan 

berbagai fasilitas dan sumber belajar semua diarahkan dalam pencapaian 

tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan 

tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah 

hal penting dalam implementasi suatu strategi.
30

 

Dari beberapa pendapat dan dua hal yang dicermati di atas, maka dapat  

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu cara atau rencana yang 

harus dilakukan di dalam proses pembelajaran baik Guru maupun Murid agar 

tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam 

menetapkan strategi yang akan digunakan hendaknya harus sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 
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2. Strategi Assessment Search 

Assesment search terdiri dari dua kata yaitu assesment yang berarti 

penilaian dan search yang berarti menyelidiki atau mencari. Jadi metode 

assesment search adalah teknik yang cukup menarik untuk menilai kelas dalam 

waktu yang cepat dan sekaligus melibatkan peserta didik sejak awal pertemuan 

untuk saling mengenal dan bekerja sama.
31

 

Penilaian disini sama halnya dengan penilaian autentik. Dimana penilaian 

autentik berfokus pada tujuan, melibatkan pembelajaran secara langsung, 

mengharuskan membangun keterkaitan dan kerja sama, dan menanamkan tingkat 

berpikir yang lebih tinggi. Karena tugas-tugas yang diberikan dalam penilaian 

autentik mengharuskan penggunaan strategi-strategi tersebut, maka para siswa 

bisa menunjukkan penguasaannya terhadap tujuan pelajaran dan kedalaman 

pemahamannya, dan pada saat yang bersamaan meningkatkan pengetahuan dan 

menemukan cara untuk memperbaiki diri. Penilaian autentik mengajak para siswa 

untuk menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk 

tujuan yang bermakna. Sebagai contoh, para siswa menjelaskan informasi 

akademik yang telah mereka pelajari, sebut saja, ilmu pengetahuan, matematika, 

dan bahasa Inggris dengan mendesain sebuah mobil, merencanakan daftar 

makanan untuk sekolah, atau mengadakan prestasi tentang emosi manusia.
32

 

Strategi ini sangat menarik untuk mengetahui tingkat kemampuan atau 

sikap siswa dalam kelas. Strategi ini merupakan cara menarik untuk menilai kelas 
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secara langsung. Pada saat bersamaan, melibatkan siswa dari awal untuk 

mengenal satu sama lain dan kerjasama. Strategi Assesment Search (menilai kelas) 

ini terutama berguna ketika guru tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari 

karakteristik siswa sebelum saat dimulainya pelajaran. Strategi ini juga bisa 

digunakan untuk memperkuat informasi yang guru kumpulkan sebelum 

dimulainya pemberian materi pelajaran. Strategi ini adalah guru dengan cepat 

dapat mengetahui kemampuan siswa dalam kelas besar. siswa dapat aktif dalam 

pembelajaran.
33

 

Penilaian (assessment) merupakan pengumpulan dan pengolahan 

informasi secara sistematis untuk memperbaiki cara belajar peserta didik.
34

 

Strategi ini cukup menarik untuk menilai kelas dan dapat dilakukan dalam waktu 

yang cepat sekaligus melibatkan peserta didik untuk saling mengenal dan 

bekerjasama. 

 

Langkah-langkah: 

1. Bagi 3 atau 4 pertanyaan untuk memahami siswa anda. Anda boleh 

mamasukkan pertanyaan di bawah ini: 

a) Pengetahuan mereka terhadap mata pelajaran 

b) Sikap mereka terhadap mata pelajaran 

c) Pengalaman mereka yang berhubungannya dengan mata pelajaran. 

d) Keterampilan yang telah mereka peroleh. 
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e) Keinginan atau harapan mereka terhadap mata pelajaran. 

2. Bagilah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang siswa (tergantung jumlah 

pertanyaan yang anda buat). Berilah setiap peserta didik satu dari masing-

masing tugas pertanyaan. Mintalah dia (peserta wanita/pria) untuk 

mewawancarai peserta yang lain dalam kelompok itu dan rekam jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan kepadanya.  

3. Panggil seluruh peserta dalam sub kelompok yang telah diberikan pertanyaan 

yang sama. Misalnya, jika ada 18 orang peserta, bagilah menjadi 6 kelompok 

di mana setiap kelompok terdiri dari 3 orang peserta. Maka 6 orang di antara 

mereka akan diberi pertanyaan yang sama. 

4. Mintalah masing-masing sub-kelompok mengumpulkan data mereka dan 

meringkasnya. Kemudian mintalah masing-masing sub-kelompok untuk 

melaporkan kepada seluruh temannya di kelas apa yang telah mereka pelajari 

tentang peserta lainya.  

Variasi lain 

1. Mintalah peserta didik memikirkan pertanyaan mereka sendiri. 

2. Gunakan pertanyaan yang sama, buat mereka berpasangan dan dan surulah 

mereka untuk saling mewawancarai. Jelaskan kepada yang lain setelah itu, 

untuk mendapatkan hasilnya (Variasi ini sangat tepat saat diterapkan 

dalam kelas besar)
35

 

Jadi strategi assessment search adalah strategi penilain kelas dalam jumlah 

besar dengan membentuk kelompok dengan berdiskusi dan mewawancarai teman 
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satu kelompok yang memiliki pertnyaan yang berbeda-beda dengan saling 

bergantian untuk mendapatkan invormasi dari pertanyaan yang didapat dari guru. 

Kemudian yang mempunyai pertanyaan yang sama membentuk kelompok baru 

dan merangkum dengan mendiskusikan  setiap informasi yang didapat setelah itu 

setiap perwakilan dari kelompok baru tersebut untuk mempersentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas atau di depan kelompok lain melalui pengawasan dari 

guru. 

3. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Assessment Search 

Setiap strategi pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun 

keunggulan strategi assessment search yaitu: 

1) Guru dengan cepat dapat mengetahui kemampuan siswa dalam kelas 

besar. 

2) Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 

3) Suasana kelas akan hidup. 

4) Kesimpulan-kesimpulan diskusi mudah dipahami anak karena anak didik 

mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada kesimpulan. 

Kemudian dari segi kelemahannya yaitu : 

1) Kemungkinan ada anak yang tidak ikut aktif, sehingga bagi anak-anak 

diskusi merupakan kesempatan untuk melepaskan diri dari tanggung 

jawab. 

2) Waktu yang dibutuhkan untuk strategi ini cukup lama. 
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D. Penerapan Punishment 

1. Deskripsi Penerapan Punishment 

Hukuman menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata 

Punishment yang berarti Law (hukuman) atau siksaan”.
36

 Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur.
37

  

Menurut Ny. Roestiyah N.K. punishment (hukuman) adalah suatu 

perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang yang lebih tinggi 

kedudukannya untuk pelanggaran dan kejahatan, yang bermaksud untuk 

memperbaiki kesalahan anak dan bukan untuk mendendam.
38

 

Menurut Uyoh Saduloh punishment (hukuman) adalah sesuatu yang 

diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan 

yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan 

mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu 

pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila”5.
39

 

 

Sedangkan menurut Alisuf Sabri, punishment (hukuman) adalah tindakan 

pendidik yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang 

melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari 

kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengualnginya. 

Selain itu menurut Ali Imron, punishment (Hukuman) adalah suatu sanksi 

yang diterima oleh seseorang akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan 

yang telah ditetapkan.
40

 

 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa 

punishment (hukuman) adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan, yang 

berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja, 

sehingga menimbulkan kesadaran dalam hati siswa untuk tidak mengulangi 

kesalahannya lagi. 
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Punishment dalam pendidikan islam adalah sebagai perbaikan bukan 

sebagai hardikan atau bala dendam, oleh karena itu pendidik seharusnya 

mempelajari terlebih dahulu sifat serta keadaan seorang anak kemudian 

melakukan pendekatan-pendekatan sebelum diberi hukuman agar si anak sadar 

serta mengakui kesalahan yang telah dilakukanya dengan penuh kesadaran. 

Teknik-teknik hukuman dalam kelas: sebelum berumur 10 tahun anak 

tidak boleh dipukul, Suatu hukuman jangan sampai menyinggung harga diri 

seorang anak dan jangan berupa penghinaan atasnya. 
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2.  Bentuk-bentuk Punishment 

Bentuk-bentuk punishment: hukuman berupa penundaan dalam 

memberikan penghargaan, hukuman berupa pencabutan hak istimewa murid, 

hukuman berupa penyetrapan atau time out, dan hukuman berupa skorsing. 

Bentuk hukuman yang mandidik yaitu pemberian tugas bagi siswa yang tidak 

mengerjakan tugas baik itu dikerjakan pada saat jam istirahat berlangsung dan 

mengumpulkannya pada saat jama istirahat sudah selesai atau tugas yang 

dikerjakan dirumah, menegur siswa yang rebut pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, menyuruh siswa untuk memjelaskan kembali materi yang baru di 

jelaskan gurunya atau temannya, pemberian  hafalan surah-surah pendek dan 

hukuman yang mendidik lainnya 

Tujuan Pemberian hukuman merupakan bentuk tindakan yang diharapkan 

menimbulkan efek jerah terutama bagi pelaku pelanggaran dan upaya ini 

dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terlanjur 

dilakukan oleh peserta didik.
41

 Tujuan pemberian hukuman ini agar siswa tidak 

mengulangi kesalahannya selama proses pembelajaran berlangsung, siswa serius 

dalam belajar dan paham dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya dan teman-

temannya. 

Jadi, bentuk punishment itu sendiri yaitu untuk memberikan kesan bahwa 

siswa tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang yang membuat siswa itu 

dihukum atau diberi sangsi yang dapat merugikan dirinya. Contohnya pada saat 
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pembelajaran berlangsung ada siswa yang bercerita dikelas ketika guru sedang 

menjelaskan materi, pada saat itu pula guru langsung menegur siswa tersebut dan 

meminta untuk mengulangi apa  yang dijelaskan oleh gurunya dan siswa tersebut 

tidak bisa menjelaskannya kemudian guru langsung memberikan hukuman yaitu 

dengan mencari materi yang terkait dengan apa yang dijelaskan oleh guru dan 

menghafalkan surah pendek dan menyetorkannya pada pertemuan berikutnya. 

Contoh lain pada saat proses diskusi untuk mencari informasi dari kelompoknya 

terkait materi yang sedang berlangsung ada siswa tidak mencari informasi maka 

guru memberikan hukuman yaitu menjawab semua pertanyaan kelompok. Siswa 

membuka hp bukan memcari materi tapi malah main gems maka dikumpul hp, 

keluar masuk ruangan tampa izin maka disuruh menghafal surah atau ayat-ayat 

yang terkait dengan materi yang sedang dijelaskan oleh guru. 

 

E. Penelitian Relevan 

Dalam pembahasan ini peneliti bukanlah orang pertama yang mengadakan 

penelitian dengan menggunakan strategi assessment search, sebab telah ada 

penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan sebagai referensi awal baik 

yang penelitian yang sama maupun penelitian yang mendekati untuk kemudian 

menyempurnakan atau hanya sekedar melengkapi penelitian ini. 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Melyanti (2016) mahasiswa 

IAIN Kendari dalam skripsinya yang berjudul “Meningkatka Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi Assessment Search Siswa Kelas X Mipa 

7 SMAN 1 Kendari”. Dari hasil observasi, evaluasi dan refleksi dari setiap siklus 

yaitu aktifitas guru pada siklus I baru mencapai 66,25%, meningkat pada siklus II 



 

 

menjadi 95%. Begitu pula aktivitas siswa pada siklus I baru mencapai presentasi 

53,57%, meningkat pada siklus II menjadi 92,85%. Peningkatan aktivitas guru 

dan siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan 

strategi assessment search  membawa dampak positif pada prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil tes siklus I, ketuntasan klasikal mencapai 72,98% atau 27 siswa 

dari 37 siswa yang tuntas KKM atau memperoleh nilai kurang dari 70. Meningkat 

pada siklus II menjadi 94,60% tuntas secara klasikal, artinya 35 siswa dari 37 

siswa tuntas KKM atau memperoleh nilai lebih dari 70. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi assessment search  dapat 

meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas X MIPA 7 

SMAN 1 Kendari.
42

 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Suhaya (2016) mahasiswa 

IAIN Kendari dalam skripsinya yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Aktif Tipe 

Information Search di Kelas III SD Negeri 10 Mandonga Kota Kendari” dari 

hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan metode information search 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu dilihat berdasarkan atas hasil 

evaluasi yang menunjukan peningkatan hasil belajar siswa dari satu suklus ke 

siklus berikutnya. Sebelum pelaksanan tindakan  (pra penelitian) hasil belajar 

siswa menunjukan nilai rata-rata kelas sebesar 69,87 dengan presentase 

ketuntasan belajar sebesar 65,22%. Setelah siklus I, hasil belajar siswa meningkat 

dengan nilai rata-rata sebesar 72,13 dengan presentase ketuntasan sebesar 73,91%. 
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Selanjutnya, hasil evaluasi siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 78,04 

dengan presentase ketuntasan belajar sebesar 95,65%. Dengan pencapaian 

tersebut, indikator kinerja penelitian dapat dicapai sehingga hipotesis tindakan 

yang menyatakan bahwa “penerapan metode information search dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas III SD Negeri 

10 Mandonga dapat dibuktikan.
43

 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Anne Ryandhosi (2014) 

masiswa universitas Jambi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikandalam 

skipsinya yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Tipe Assessment 

Search dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Fisika Siswa 

Pada Mata Materi Fluida Kelas XI IPA 3 di SMAN 10 Kota Jambi”, dari hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar fisika 

siswa pada tiap siklus. Pada siklus I, rata-rata persentase aktivitas siswa adalah 

57,40% dan nilai rata-rata hasil belajar 66,21 dengan jumlah siswa yang berhasil 

sebanyak 14 orang (45,16%). Pada  siklus II rata-rata persentase aktivitas siswa 

meningkat menjadi 76,95% dan nilai rata-rata hasil belajar 73,19 dengan jumlah 

siswa yang berhasil sebanyak 19 orang (61,29%).  Pada siklus III meningkat 

menjadi 81,28% dan nilai rata-rata hasil belajar 76,07 dengan jumlah siswa yang 

berhasil sebanyak 24 orang (77,42%). Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dapat disimpulkan bahwa  dengan menggunakan strategi pembelajaran 
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aktif tipe assessment search dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika 

siswa di kelas XI IPA 3 SMAN 10 Kota Jambi.
44

 

Penelitian di atas dapat membuktikan bahwa strategi Assessment Search 

dapat meningkatkan prestasi belajar dan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Maka dari itu Peneliti tertarik untuk meneliti Meningkatkan hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi Assessement Search dengan penerapan 

punishment Siswa Kelas XI A5 SMK Negeri 1 Kendari. Adapun persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan strategi pembelajaran yaitu 

mencari invormasi yang terkait yang telah di berikan oleh guru yang akan 

digunakan dalam mengajar (meneliti), namun disini menggunakan penerapan 

punishment atau pemberian hukuman. Hukuman yang dimaksud disini yaitu 

bukan hukuman kekerasan fisik atau mental siswa tatapi hukuman disini yaitu 

berupa penundaan pemberian penghargaan atau hadiah kepada siswa.  

Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek yang akan diajar dan mata 

pelajarannya. Pada penelitian sebelumnya, mata pelajaran yang digunakan adalah 

IPA siswa kelas XI SMAN 10 Kota Jambi. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun pada penelitian 

sebelumnya juga menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam namun 

disekolah yang berbeda.  
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F. Kerangka Pikir 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran 

adalah strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran. Pada prinsipnya apabila 

strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran baik dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa maka dikatakan guru tersebut berhasil dalam 

menggunakan strategi. Sebaliknya apabila strategi yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran tidak baik dan tidak menarik yang akan menyebabkan hasil 

belajar siswa kurang, maka guru tersebut tidak berhasil dalam menggunakan 

strategi karena stretegi yang digunakan mungkin strategi yang membosankan. 

Oleh karena itu guru harus pintar-pintar memilih strategi yang akan digunakan 

apalagi dengan menghadapi siswa-siswi yang memiliki karakter yang berbeda-

beda. 

Strategi assessment search sebagai salah satu strategi pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dikelas. 

Strategi ini sangat menarik untuk mengetahui tingkat kemampuan atau sikap 

siswa dalam kelas. Strategi ini merupakan cara menarik untuk menilai kelas 

secara langsung dan pada saat bersamaan, melibatkan siswa dari awal untuk 

mengenal satu sama lain dan kerjasama. Strategi Assesment Search (menilai kelas) 

ini terutama berguna ketika guru tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari 

karakteristik siswa sebelum saat dimulainya pelajaran. Strategi ini juga bisa 

digunakan untuk memperkuat informasi yang guru kumpulkan sebelum 

dimulainya  pemberian materi pelajaran. Keunggulan Strategi ini adalah guru 



 

 

dengan cepat dapat mengetahui kemampuan siswa dalam kelas besar. Keunggulan 

lainnya, siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 

Apalagi dalam strategi ini meggunakan penerapan punishment yaitu 

pemberian hukuman kepada siswa agar siswa jera terhadap apa yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung. hukuman berupa penundaan dalam 

memberikan penghargaan, hukuman berupa pencabutan hak istimewa murid, 

hukuman berupa penyetrapan atau time out, dan hukuman berupa skorsing. 

Strategi pembelajaran dipersiapkan untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Strategi pembelajaran itulah yang menentukan seluruh proses 

pembelajaran. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh setiap peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran yang diakhiri oleh suatu penilaian. Dengan 

demikian jika strategi assessment search dengan penerapan punishment efektif 

dan berjalan dengan baik, maka hasil belajar peserta didik pun akan meningkat.  

 


