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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Pembelajaran Mind Mapping 

1. Pengertian Metode Pembelajaran Mind Mapping 

Peta pikiran atau yang sering disebut Mind Mapping adalah cara kreatif 

bagi tiap siswa untuk menghasilkan ide-ide gagasan, mencatat apa yang dipelajari, 

atau merencanakan tugas baru, dengan meminta siswa untuk membuat peta 

pikiran, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif 

apa yang telah mereka pelajari atau apa yang telah mereka rencanakan.1 

Mind mapping merupakan suatu metode untuk memaksimalkan potensi 

pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara 

simultan, metode pencatatan ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, 

seorang ahli dalam masalah otak. Latar belakang pendidikan Buzan adalah 

psikologi, pertama kali Mind Mapping diterapkan untuk para siswa dan 

mahasiswa, kemudian mendapatkan respon yang sangat bagus dan cepat meluas. 

Mind maping dapat digunakan hampir semua bidang kehidupan, mulai dari bidang 

pendidikan, pengembangan pribadi, dan bisnis. Ia merupakan alat bantu dalam 

mengolah pikiran dan kreativitas, sehingga bekerja dan belajar menjadi lebih 

efektif. 2  Buzan mengatakan bahwa: 

“Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke 

dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Mind mapping adalah cara 

mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakkan pikiran-

pikiran kita. Dengan Mind mapping daftar informasi yang panjang bisa dialihkan 

                                                           
1Melvin L. silberman, Actif Learning 101 Cara Siswa Belajar Aktif, (Yogyakarta: Pustaka 

Insan Mandiri,2007), h. 59. 
2 Muhammad Musrofi, Melejitkan Potensi otak, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2008), h. 181 
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menjadi diagram warna-warni, sangat teratur, dan mudah diingat yang bekerja 

selaras dengan kerja alami otak dalam melakukan berbagai hal”. 3 

 

Mind Mapping alat yang penuh daya dan ramah otak, mind map 

melibatkan kedua sisi otak karena menggunakan gambar, warna, dan imajinasi 

(wilayah otak kanan) bersamaan dengan kata, angka, dan logika (wilayah otak 

kiri).4  

Selanjutnya Sutanto Windura mengatakan bahwa ”Belajar akan 

menyenangkan apabila dapat melibatkan kedua belah otak, yaitu otak kanan dan 

otak kiri, karena dalam prosesnya sesuai dengan kerja alami otak, mengeluarkan 

seluruh potensi dan kapasitas otak, yang mencerminkan secara internal di dalam 

otak saat berfikir dan belajar.5 

Mind mapp dalam prosesnya disebut sesuai dengan kerja alami otak 

karena dalam bentuk catatan mind mapp ini justru menyebar keluar dari tengah  

ke seluruh arah, ini sesuai dengan cara kerja sel otak dalam membentuk jaringan 

dengan sel otak lainnya, oleh sebab itu mind mapp disebut sesuai dengan cara 

kerja alami otak.6 

Dyah Safitri juga mengatakan, dengan menggunakan mind mapping siswa 

lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran, karena dalam pembuatannya 

melibatkan gambar, warna, simbol-simbol. Adanya warna dan gambar dalam cara 

mencatat yang digunakan lebih menarik perhatian siswa, sehingga siswa tidak 

                                                           
3 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Mapp, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2012), h 4 
4 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Mapp..., h 60 

  5 Sutanto Windura, Mind Mapp Langkah demi Langkah, (Jakarta: PT Gramedia: 2008), h      

15 
6 Sutanto Windura, Mind Mapp Langkah demi Langkah..., h 24  
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merasa bosan, selain itu, siswa juga lebih mudah berkonsentrasi dalam memahami 

materi yang dicatat.7 

Contoh menggunakan metode Mind mapping.8 

 

Gambar 2.1 Contoh mencatat dengan menggunakan Mind Mapping 

Dari gambar Mind mapp di atas terlihat unsur keterampilan otak kiri dan 

otak kanan dilibatkan sekaligus secara bersama-sama.  

Tabel 2.1 Keterampilan Otak Kanan dan Otak Kiri.9 

Otak kiri Otak kanan 

Kata-kata 

Logika 

Angka 

Urutan 

Liniearitas 

Analisis 

Daftar 

Irama 

Kesadaran ruang 

Gestalt (gambar keseluruhan) 

Imajinasi 

Melamun 

Warna dan Dimensi. 

 

                                                           
7Dyah Safitri, Penerapan Metode  Mind Mapping dalam meningkatakan minat dan hasil 

belajar Ipa, (Yogyakarta: Dalam Jurnal pendidikan Guru SD edisi 3, 2016), h 195  
8 Aprianto, Mind Mapping dalam pembelajaran PAI: Sebuah metode yang kreatif, 

https://bdkpadang.kemenag.go.id (online) di akses 07 Desember 2018 
9  Tony Buzan, Buku Pintar Mind Mapp..., h 49 

https://bdkpadang.kemenag.go.id/
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Belajar dengan melibatkan keterampilan otak kiri dan otak kanan 

memungkinkan penggunannya melihat gambaran keseluruhan sekaligus detail 

permasalahan pada saat yang bersamaan, ini seperti membaca sebuah peta jalan, 

dengan adanya peta dengan seketika mengetahui dimana berada saat itu dan 

dimana tujuan tersebut, begitu pula dengan mind mapping, tidak lain adalah peta 

di otak yang saat sedang berfikir akan sesuatu hal, hingga lebih mudah 

menemukan ke mana tujuan pemikiran, maka membutuhkan peta, dan peta itu 

adalah Mind mapping.10 Sama halnya seperti peta jalan, Mind Mapping akan: 

1. Memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas 

2. Memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan 

mengetahui ke mana kita akan pergi dan di mana kita akan berada 

3. Mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat 

4. Mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-

jalan terobosan kreatif baru.  

5. Menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna , dan diingat. 

 

“Mind mapping juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, 

memungkinkan seseorang  menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga 

cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal, ini berarti mengigat informasi akan 

lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan pencatatan 

tradisional atau konvensional”.11 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya Mind Mapping 

dapat membantu dalam mencurahkan semua yang ada di pikiran dan otak, 

misalnya sebagai: 

1) Alat untuk mencatat, pengganti alat mencatat tradisional atau 

konvensional. 

2) Alat komunikasi yang efektif, sehingga seluruh yang kita pikirkan akan 

bisa tercurahkan. Dengan Mind mapping segala yang ada di pikiran bisa 

                                                           
10 Sutanto Windura, Mind Mapp Langkah demi Langkah..., Op,cit, h 18 
11 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Mapp...,h 5 
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mengalir deras dan tertuang di atas kertas, laksana menuagkan air ke 

dalam gelas. 

3) Alat untuk mengungkapkan ide-ide yang luar biasa menyenangkan dan 

hebat. 

4) Alat untuk mengungkapkan pemikiran dalam berbagai bidang dan 

beragam aktivitas mulai dari cara menyelesaikan masalah yang rumit, 

menangani berjubelnya informasi, membuat rencana, mengubah cara kerja 

atau cara belajar, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta membantu 

pembelajaran seumur hidup.12 

2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Mind Mapping  

Metode ini mempunyai kelebihan-kelebihan sekaligus juga mempunyai 

kekurangan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang kelebihan saat 

menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping diataranya yaitu: 

Menurut Buzan, mind mapping dapat membantu kita dalam banyak hal, 

berikut  beberapa diantaranya yaitu: 

1. Merencana 

2. Berkomunikasi 

3. Menjadi lebih kreatif 

4. Menghemat waktu 

5. Menyelesaikan masalah 

6. Memusatkan perhatian 

7. Menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran 

8. Mengigat dengan baik 

9. Belajar lebih cepat dan efisien 

10. Melihat gambar keseluruhan.13 

 

                                                           
12 Muhammad Musrofi, Melejitkan Potensi otak..., h. 183 
13Tony Buzan, Buku Pintar Mind Mapp...,h 6  
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Selanjutnya menurut Sutanto Windura kebaikan dan keunggulan Mind 

Mapping adalah: 

1. Gambaran keseluruhan informasi 

Mind mapping memungkinkan penggunannya melihat gambaran secara 

keseluruhsn sekaligus detail permasalahan pada saat yang sama, ini seperi 

membaca sebuah peta. 

2. Detail informasi: Selain mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai 

materi pelajaran, pada saat yang bersamaan bisa melihat detail informasi 

secara mudah. 

3. Kata kunci yang kuat: Otak kita hanya mampu mengigat informasi berupa 

kata kunci dan gambar. 

4. Gambar mengaktifkan otak kanan: Penggunaan gambar-gambar 

menyebakan otak kanan anak menjadi lebih aktif dan segera 

menyeimbangkan diri dengan beban otak kirinya, dan keseimbangan 

kedua belah otak adalah kondisi terbaik untuk belajar dan berkonsetrasi. 

5. Warna menenangkan otak: Penggunaan warna juga mengaktifkan otak 

kanan anak, otak kita diciptakan untuk menikmai warna-warni dalam 

kehidupan 

6. Pengelompokkan informasi: Informasi yang telah dikelompokan lebih 

mudah diingat. 

7. Hierarki informasi: Mind Mapp juga menggunakan hierarki antara 

informasi sehingga tingkat kepentingan informasi juga diperhatikan, suatu 
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pelajaran yang sudah tersusun hierarkinya akan jauh lebih mudah 

dipahami. 

8. Hubungan antar informasi: Kata-kata dalam sebuah Mind Mapp saling 

berhubungan dan menerangkan satu sama lain 

9. Tata ruang: Sesuatu yang menarik perhatian mata dan otak pasti akan 

menyebabkan mudah untuk fokus. 

10. Unik: Sesuatu yang unik akan lebih mudah diingat, Mind Mapp sifatnya 

unik karena hasilnya berbeda setiap individu walaupun materi pelajaran 

yang sama.14 

Selanjutnya Menurut Bobbi Deporter menjelaskan kelebihan mind mapp 

adalah sebagai berikut: 

1. Melihat secara keseluruhan gambaran secara sekilas 

2. Mengigat detail secara mudah 

3. Melihat hubungan antar gagasan dan konsep 

4. Bekerjasama dengan otak siswa, bukan bertentangan dengannya 

5. Menyingkirkan format outline yang membosanakan 

6. Cara ini cepat 

7. Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang 

muncul dikepala anda 

8. Proses mengambar diagram bisa memunculkan ide-ide lain 

9. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis.15 

 

Selain itu mind mapping juga memberikan manfaat, dapat memusatkan 

perhatian, meningkatkan pemahaman serta menyenangkan, karena imajinasi dan 

kreativitas terbatas, di antaranya yaitu: 

a. Dapat memusatkan pikiran, kita tidak perlu untuk menangkap setiap 

kata yang dibicarakan, tetapi dapat berkonsentrasi pada gagasannya.  

                                                           
14Sutanto Windura, Mind Mapp Langkah demi Langkah..., h 18-24 
15 Mike Hernarcki dan Bobbi Deporter, Quantum Learning, (Bandung: Kaifa, 2011), h.170 
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b. Meningkatkan pemahaman, ketika membaca suatu tulisan atau laporan 

teknik, peta pikiran akan meningkatkan pemahaman dan memberikan 

catatan tinjauan ulang yang sangat berarti. 

c. Menyenangkan, imajinasi dan kreatifitas tidak terbatas dan hal itu 

menjadikan pembuatan dan peninjauan ulang catatan lebih 

menyenangkan.16 

 

Sedangkan kekurangan metode pembelajaran Mind Mapping yaitu: 

1. Hanya siswa yang aktif yang terlibat 

2. Tidak sepenuhnya murid yang belajar 

3. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan.17 

3. Peta Pikiran (Mind Mapping) dalam pembelajaran PAI 

Dari manfaat dan kelebihan di atas, maka Mind Mapping dapat dipakai 

dalam pembelajaran PAI. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam PMA No. 16 

Tahun 2010 Tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah yaitu: “Pendidikan 

Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan”. Pengertian pendidikan agama dalam PMA no. 16 

Tahun 2010 termasuk juga pengertian Pendidikan Agama Islam.18  

Selanjutnya Ahmad Tafsir, mengatakan bahwa “Pendidikan agama islam 

juga dapat diartikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam”19 

                                                           
16 Mike Hernarcki dan Bobbi Deporter, Quantum Learning,... h. 172. 
17 Mike Hernarcki dan Bobbi Deporter, Quantum Learning..., h. 152. 

18 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama 

Islam Pada sekolah.(online) https://bdkpadang.kemenag.go.id di akses 22 November 2018 
19 Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.2005, h. 45 

https://bdkpadang.kemenag.go.id/


18 
 

 
 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan agama islam apabila 

dilihat dari kegunaan Mind Mapping mempunyai hubungan yang berkaitan. 

Dengan adanya Mind Mapping, pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 

dapat dilakukan dengan sistem pemecahan masalah, adanya kreatifitas menjadikan 

materi PAI lebih ringkas dan berkesan, membangun tim belajar, meningkatkan 

semangat belajar siswa dalam belajar yang berpengaruh pada hasil belajarnya. 

4. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Mind Mapping 

Menggunakan Mind Mapping dalam pembelajaran sangat mudah, karena 

prinsip Mind mapping adalah perkembangan cabang-cabang dimulai dari sentral 

informasi yang ditulis pada bagian tengah kertas, yang  menyertakan tidak hanya 

kata-kata, angka, rangkaian dan juga garis-garis tetapi juga dengan warna, 

gambar-gambar, dimensi, simbol-simbol itulah peta pikiran atau Mind Mapping. 

Mind Mapping membutuhkan beberapa peralatan diantara yaitu : 

a. Kertas putih, polos, ukuran minimal A4(21x29.7 cm) 

b. Pena atau spidol berwarna-warni , minimal 3 warna, bervariasi tebal dan 

tipis jika memungkinkan. 

c. Buku dan sumber belajar lainnya sebagai salah satu sumber rujukan bagi 

siswa.20 

Setelah melengkapi peralatan untuk membuat Mind Mapping, kemudian 

ada langkah-langkah dalam proses pembuatan dan cara membaca dalam 

penggunaan Mind Mapping yaitu: 

                                                           
20 Sutanto Windura, Mind Mapp Langkah demi Langkah..., h 32 
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1. Memulai di tengah pada halaman kosong buku atau kertas gambar dengan 

cara membuat/menuliskan kategori kalimat utama sebagai kata kunci yang 

akan menjadi pusat/sentral informasi atau melalui gambar, simbol  dengan 

memberikan warna yang berbeda. 

2. Sedapat mungkin gunakan kata kunci tunggal (key word), tuliskan dengan 

huruf tebal/kapital. 

3. Menyusun urutan informasi yang ada dalam setiap kategori. 

4. Membuat korelasi melalui hubungan antarkategori yang menunjukkan 

keterkaitan antar informasi. (Tiap kata/gambar harus sendiri dan memiliki 

garis sendiri) 

5. Tarik garis dan kaitkan dengan sentral informasi atau kata kunci. Setiap 

garis penghubung memiliki warna tersendiri, semakin banyak garis 

penghubung yang dibuat semakin banyak informasi yang disampaikan. 

6. Gunakan garis lengkung untuk menghubungkan antara topik sentral dan 

subtopik, untuk stimulasi visual, gunakan warna dan ketebalan yang 

berbeda untuk masing-masing alur hubungan. 

7. Kembangkan Mind Mapping  sesuai gaya sendiri.21 

Dari langkah-langkah di atas dapat dijelaskan bahwa catatan yang dibuat 

siswa dalam bentuk catatan Mind mapping, berbeda dengan catatan biasa. Peta 

pikiran (Mind Mapping) adalah metode mencatat bahan yang akan dipelajari atau 

memproyeksikan masalah yang dihadapi dalam bentuk peta atau tekhnik grafik 

sehingga lebih mudah memahaminya. 

                                                           
21 Alamsyah Said & Andi Budiman, 95 Strategi mengajar Multiple Intelligences, 

(Jakarta: Prenadamedia group, 2015), h. 173 
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Adapun perbedaan catatan biasan dengan catatan Mind Mapping  menurut 

Iwan Sugiarto dalam Mushlihatun Syarifah adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Perbedaan Catatan biasa dan Mind Mapping.22 

Catatan biasa Catatan Mind Mapping 

1) Beberapa tulisan saja hanya 

dalam satu warna 

2) Untuk mereview ulang 

memerlukan waktu lama. 

3) Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih lama 

4) Statis. 

1) Berupa tulisan, sibol dan 

gambar 

2) Berwarna-warni 

3) Untuk mereview ulang 

digunakan waktu yang 

singkat 

4) Waktu yang digunakan utuk 

belajar lebih cepat dan efektif 

5) Membantu individu menjadi 

lebih kreatif 

 

Dari perbedaan diatas dapat dijelaskan bahwa catatan Mind Mapp tidak 

seperti tulisan pada buku catatan lainnya, metode untuk mencatat yang bersifat 

kata-kata, yang umumnya dalam pembelajaran, siswa membuat catatan 

konvensional dalam bentuk tulisan linear panjang menyeluruh yang mencangkup 

seluruh isi materi pelajaran, sehingga catatan terlihat sangat monoton dan 

membosankan. Sebagaimana Susanto Windura  mengatakan” sesuatu yang 

bersifat monoton dan terpola akan menyebabkan kebosanan otak, itulah yang ada 

pada format materi pelajaran anak sehari-hari.” 23  

lain halnya dengan Mind Mapping membantu peserta didik belajar 

menyusun, dan menyimpan sebanyak mungkin informasi yang didapatkan, dan 

mengelompokkannnya, memberikan akses yang mudah dan langsung kepada 

                                                           
22 Mushlihatun syarifah. Metode pembelajaran Mind Mapping. (online) 

https://www.msyarifah.my.id di akses 22 November 2018 
23 Sutanto Windura, Mind Mapp Langkah demi Langkah..., h. 13 

https://www.msyarifah.my.id/
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apapun yang peserta didik inginkan, 24  yang disertai juga dengan warna, pola, 

ruang, imajinasi, kaitan-kaitan, dan hierarki logis, yang ini semua merupakan 

ungkapan dari cara kerja otak kiri dan otak kanan. 

Dengan mencatat dengan menggunakan metode Mind Mapping maka cara 

membaca pun berbeda dengan cara membaca bentuk catatan konvensional, yakni: 

1) Mulailah membaca dari pusat, yang merupakan titik pusat dan fokus Mind 

Mapping. 

2) Kata-kata dan gambar yang ada di pusat tersebut menunjukkan tema 

pokok Mind Mapping. Ini adalah awal struktur hierarki radial. 

3) Kemudian pilih salah satu tema dan bacalah keluar dari pusat ke cabang. 

Hal ini menunjukkan asosiasi dari tema tersebut, setelah sebuah cabang 

beserta bagian-bagian dari cabang selesai, kembalilah ke awal lagi, sampai 

semua cabang selesai di baca.25 

Dari langkah –langkah membuat Mind Maping di atas, apabila dikaitkan 

dengan metode pembelajaran, langkah-langkah Mind Mapping dalam 

pembelajaran PAI sebagai berikut: 

1) Guru mengidentifikasi dengan jelas tujuan dan materi pembelajaran hari 

ini. 

2) Guru menjelaskan materi dan sistematika pembelajaran 

                                                           
24Hani Wardah Latipah, Penerapan pembelajaran mind mapping untuk meningkatakan 

hasil belajar peserta didik, (Bandung: Dalam Jurnal pendidikan manajemen perkantoran. Vol. 1. 

No. 2, januari 2018), h 128 
25 Muhammad Musrofi, Melejitkan Potensi otak..., h. 194 
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3) Guru bertanya dan memberikan kepada siswa sub pokok materi dan  

sebuah permasalahan. Untuk menjawabnya siswa dikelompokkan menjadi 

2-4 orang kelompok. 

4) Setiap kelompok dibekali dan memiliki sumber belajar seperti buku, 

artikel, kamus dan sebagainnya, kemudian siswa ditugaskan membuat 

Mind mapping dengan  langkah-langkah membuat Mind mapping di atas. 

5) Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempersentasikan hasilnya. 

6) Guru melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil 

yang tercapai. 

7) Guru melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran. 

Contoh penggunaan Mind Mapping dalam pembelajaran. 

1. Siapkan pensil dan spidol berwarna untuk menulis. 

 

2. Buat judul dari Mind Mapping yang akan dibuat. 
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3. Buat cabang garis dari judul materi Mind Mapping. 

 

4. Beri keterangan dari cabang garis tersebut sesuai dengan submateri dan 

kreasikan sesuai kreativitas dan keingginan.26 

 

Gambar 2.2 Penggunaan Mind Mapping dalam pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Sella Indriani Saputra, Membuat Mind Mapping (Agama :Zakat, Haji, dan Wakaf), 

http://sellaindrianisaputra.blogspot.com/2013(online), di akses 07 Desember 2018 

http://sellaindrianisaputra.blogspot.com/2013
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B. Hakikat Hasil Belajar  

1. Pengertian belajar  

Untuk memperoleh pengertian yang obyektif tentang hasil belajar, perlu 

dirumuskan secara jelas dari kata di atas, karena  secara etimologi terdiri dari dua 

kata yaitu hasil dan belajar. Menurut Sardiman mengatakan bahwa: 

“Belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk 

menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti yang 

menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, dalam ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.”27 

Selanjutnya pengertian belajar dikemukakan pula oleh Abdul Majid yaitu: 

“Belajar dapat diartikan sebagai memahami sesuatu yang baru dan 

kemudian memaknainya,dengan kata lain belajar adalah perubahan 

tingkah laku (Change Of Behavior) para peserta didik, baik pada aspek 

pengetahuan, sikap ataupun keterampilan sebagai hasil respon 

pembelajaran yang dilakukan guru”28.  

 

Kegiatan belajar mengajar bukanlah hanya sekedar mengumpulkan 

pengetahuan. Belajar merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, 

menyebabkan munculnya perubahan perilaku, aktivitas mental yang terjadi karena 

adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Oleh karena itu kegiatan belajar akan bermuara pada dua kegiatan pokok, 

yaitu, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui 

kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu 

pengetahuan melalui kegiatan mengajar.29 

                                                           
27 Sardiman.A.M. Interaksi dan Motivasi belajar mengajar. (Jakarta: Rajawali Press. 

2010), h.21 
28 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan agama Islam, Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya Offset, 2014, Cet ke-2, h.107 
29 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan agama Islam..., h. 110 
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Dari pendapat beberapa para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa belajar dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam bentuk 

keterlibatan siswa pada sikap, pikiran, guna menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Selain itu 

belajar yang dilaksanakan bertujuan untuk merubah tingkah laku individu melalui 

interaksi dirinya dan lingkungannya. 

2. Prinsip –Prinsip Belajar  

Prinsip-prinsip belajar merupakan salah satu komponen penting yang perlu 

diketahui oleh pengajar/guru, karena prinsip-prinsip yang dapat mengungkapkan 

batas-batas kemampuan dalam pembelajaran sehingga hguru bisa membuat acuan 

yang tepat dalam pembelajaran yang akan diberikan oleh siswa. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Dimayati dan Mudjono. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

1) Perhatian dan motivasi 

 Perhatian dan motivasi mempunyai peranan penting dalam belajar. 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul kepada siswa apabila bahan 

pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu 

dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih 

lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan 

motivasi untuk mempelajarinya. 

2) Keaktifan  

Sebagai “primus motor” dalam kegiatan pembelajaran, siswa dituntu 

utuk selalu aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya, untuk 
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dapat memproses dan mengelola perolehan belajarnya secara efektif siswa 

dituntu untuk aktif secara fisik, intelektual dan emosional.  

3) Keterlibatan langsung/berpengalaman  

Siswa dituntun terlibat langsung secara dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan keterlibatan langsung ini secar logis akan 

menyebabkan mereka memperoleh pengalaman. 

4) Pengulangan  

Pengulangan masih diperlukan dalam kegiatan pembelajaran , 

keran pengulangan dapat melatih daya jiwa dan dapat membentuk respon 

yang benar dan membentuk kebiasaan-kebiasaan. 

5) Tantangan 

Dengan adanya tantangan siswa dituntut untuk memiliki kesadaran 

pada diri sendiri akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, 

memproses, dan mengolah pesan, selain itu siswa juga harus memiliki 

keingintahuan yang besar terhadap segal permasalahan yang diahadapinya. 

6) Balikan dan penguatan 

Siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil belajar 

(Knoledge of result), yang sekaligus merupakan penguat (reinforce) bagi 

dirinya sendiri.30  

Berdasarkan prinsip-prinsip belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya prinsip-prinsip belajar, seorang guru dapat mengembangkan sikap 

yang diperlukan untuk menunjang peningkatan belajar siswa sehingga guru juga 

                                                           
30 Dimayati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h.4 
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dituntut untuk memusatkan perhatian, mengelola, menganalisis, dan 

mengioptimalkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar tersebut. 

3. Pengertian hasil belajar 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan tentunya ada capaian yang 

dihasilkan dalam hal ini adalah hasil belajar. Hasil belajar mempunyai ukuran 

keberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar, hasil belajar ini 

diperoleh melalui seperangkat tes dan hasil tesnya akan memberikan informasi 

apa yang telah dikuasai peserta didik.  

Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara 

sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut 

dengan proses belajar, akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil 

belajar siswa, semua itu merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan 

mengajar, dari sisi mengajar tindakan belajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar, dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang akan 

berpengaruh pada tingkah laku peserta didik.31 

 Menurut Zakiah Darajat mengatakan bahwa: 

“Hasil belajar adalah bentuk tingkah laku yang diharapkan meliputi tiga 

aspek yaitu: pertama, aspek kognitif meliputi perubahan –perubahan yang 

kognitif dalam segi penguasaan pengetahuan dalam perkembangan 

keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut. Yang kedua, aspek afektif yang meliputi perubahan 

dalam sikap, mental, perasaan dan kesadaran. dan yang ketiga, aspek 

psikomotorik meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk tindakan 

motorik”.32  

 

                                                           
31 Zakiah Darajat, dkk. Metode Khusus pengajaran Agama Islam. ( Jakarta: bumi Aksara, 

2008), h 10 
32 Zakiah Darajat, dkk. Metode Khusus pengajaran Agama Islam..., h. 25 
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Selanjutnya Muhibbin Syah mempertegas dalam pendapatnya bahwa: 

“Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar terjadi melalui usaha 

dengan mendengar, membaca, mengikuti petunjuk, mengamati, 

memikirkan, menghayati, meniru, melatih, dan mencoba sendiri atau 

dengan pengalaman dan latihan. Sebuah kegiatan belajar dapat dikatakan 

efisien apabila dengan usaha belajar tertentu memberikan prestasi belajar 

tinggi”33 

Dari pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu pencapaian dalam bentuk perubahan tingkah laku yang terjadi 

pada diri siswa setelah melalui proses usaha dengan membaca, mengamati, 

mendengar, menganalisis dan lain sebagainnya, di ukur melalui perubahan yang 

tertuang dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif  atau kemapuan berfikir, ranah 

afektif atau sikap, dan ranah psikomotorik atau keterampilan dari proses belajar 

yang dilakukan dalam waktu tertentu, yang perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman pembelajaran, sejumlah pengalaman yang diperoleh 

peserta didik mencangkup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran karena akan memberikan 

sebuah informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan 

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

                                                           
33 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.121 
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kelompok belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal.34 sebagai berikut: 

Faktor Internal ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor Fisiologis dan 

Psikologis. Adapun pengertian dari dua faktor tersebut sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1. Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 

jasmani dan sebagainya, hal tersebut dapat memengaruhi peserta didik 

dalam menerima materi pelajaran. 

2. Faktor psikologis. Setiap individu dalam hal ini peserta didik pada 

dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda tentunya hal ini 

turut memperngaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psiokologis 

meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, 

kognitif, dan daya nalar peserta didik. 

b. Faktor Eksternal 

1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar, 

faktor lingkungan ini meliputi lingkungan alam misalnya suhu, 

kelembaban dan lain-lain, belajar tengah hari di ruangan yang kurang akan 

sirkulasi udara akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada 

pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan 

ruaangan yang cukup untuk bernafas lega. 

2. Faktor Instrumental. Faktor-faktor Instrumental adalah faktor yang 

keberadaanya dan penggunaanya dirancang sesuai dengan hasil belajar 

yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan, faktor-

faktor ini berupa kurikulum, sarana dan guru.35 

 

Selanjutnya Muhibbin Syah, menjelaskan beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:  

1. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa).  

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

sekitar siswa.  

                                                           
34 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensido Offset, 2012), h. 22 
35 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar mengajar..., h 23 



30 
 

 
 

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

belajar murid yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran.36 

Secara fundamental Dollar dan Miller dalam Abdul Kadir dengan jelas 

menegaskan bahwa efektivitas perilaku belajar itu dipengaruhi oleh empat hal 

yaitu:  

1. Adanya motivasi siswa, siswa harus mengehendaki sesuatu. 

2. Adanya perhatian dan mengetahui sasaran, siswa harus memperhatikan 

sesuatu. 

3. Adanya usaha, siswa harus melakukan sesuatu  

4. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil, siswa harus memperoleh sesuatu.37 

 

Penjelasan diatas menunjukkan faktor yang menghambat kualitas belajar 

bukan hanya berasal dari internal siswa melainkan juga faktor eksternal siswa 

yang disebabkan dari lingkungan luar atau guru itu sendiri. Gambaran bahwa 

salah satu usaha yang kongkrit untuk mendorong pencapaian hasil belajar yang 

maksimal adalah dengan membina dan mengembangkan semangat-semangat 

belajar yang baik, disamping peningkatan pendidikan dan keterampilan dari siswa 

agar mampu mengembangkan belajarnya dengan baik.  

C. Hakikat Bidang Studi Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Bidang studi PAI merupakan salah satu bidang studi yang merupakan titik 

sentral bahan ajar yang membahas tentang berbagai konsep kehidupan di dunia 

dan akhirat. Materi-materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara 

keseluruhannya terliput dalam lingkup Al-quran dan Al-Hadis, keimanan, akhlak, 

fiqih/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup 

                                                           
36  Muhibbin Syah, Psikologi Belajar..., h. 144  
37 Abdul Kadir, Psikologi Pendidikan, (Kendari:Depatemen Agama, 2007), h. 61 
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Pendidikan Agama Islam mencangkup perwujudan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama manusia, 

mahkluk lainnya maupun lingkungannya. 38 

Hal ini dapat diketahui bahwa Islam sebagai agama sangat memperhatikan 

masalah pendidikan, dalam Al-quran maupun Sunnah Rasullulah SAW, untuk itu 

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

ilmu.39 Sebagaimana dalam Al-quran surah At-Taubah (9):122 

فَّّهُو  فِ  طَائِفَةً لِيَتَ  َوَما َكـاَن ِمَن اْلُمْؤِمنُْوَن لِيَْنفُِر َكافّةً فَلَْوالَنَفََرِمْن ُكلِّ فَِرقٍَة ِمْنهُمْ 

 الّدْيِن َولِيُْنِذُرْوا قَْوُمهُْم اِذ  َرَجُعْو اِلَْيِهْم لََعلّهُْم يَْحَذُرْونَ 

Artinya:  

 “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi kemedan 

perang, mengapa sebagian diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu 

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.40 

Rasullulah SAW juga bersabda:  

 طَلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضةٌ َعلَ  ُكلِّ ُمْسلِم

Artinya :  

 Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. (HR. Ibnu majah No 224).41 

                                                           
38 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan agama Islam..., h 10 
39 Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam (Al-azhar Press: Bogor, Cet, V. 2011), h. 144 
40 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:PT insan Media 

Pustaka,2014), h. 206 
41 Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam..., h 145 
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Berdasarkan ayat dan hadis diatas salah satu tempat dan cara menuntut 

ilmu yakni melalui pendidikan di sekolah yang dalam proses belajarnya terdapat 

bidang studi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan oleh seorang guru/pendidik. 

Untuk itu seorang guru dalam mengajarkan bidang studi Pendidikan 

Agama Islam perlu melakukan dengan sebaik-baiknya melalui metode dan alat 

yang tepat serta manajemen yang baik. Dalam hal ini, ada beberapa metode yang 

dapat diterapakan dalam proses pembelajaran menurut pandangan islam salah 

satunya terdapat dalam al-quran surah An-nahl(16) ayat 125: 

ِدْلهُم بِٱلَّتِ  ِهَ   َْحَسُن ۚ إِ  َربََّك  نَّ ٱْدُع إِلَٰ  َسبِيِل َربَِّك بِٱْلِحْكَمِة َوٱْلَمْوِعظَِة ٱْلَحَسنَِةۖ  َوَجٰ

 هَُو  َْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ ۖ َوهَُو  َْعلَُم بِٱْلُمْهتَِدينَ 

Artinya:  

 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.42 

Menurut Lahmudin dan Elfiah dalam Taufiq ayat diatas mengandung 

beberapa metode pendidikan dalam pandangan islam yang dapat digunakan 

diantaranya yaitu: 

1. Metode hikmah(bijaksana) 

Cara ini dapat digunakan pada golongan pelajar, cendikiawan atau 

intelektual yang telah dapat berfikir kritis, mereka ini harus diajak dengan cara 

                                                           
42 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:PT Insan Media 

Pustaka,2014), h 281 
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yang bijaksana atau hikmah, yakni dengan menggunakan alasan-alasan, dalil-

dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh akal kekuatan mereka. 

2. Metode Mau’zatul hasanah (pelajaran yang baik) 

Seseorang yang dapat menyampaikan dan menyebarluaskan islam 

kepada orang lain, hendaklah dengan ajaran dan didikan yang baik, mudah 

dipahami dan mudah dimengerti, sebab golongan ini dikatakan golongan 

awam, dengan kata lain sampaikan/berikan didikan agama sesuai dengan 

kemampuan akal penerima pesan itu. 

3. Metode Jidal (Debat) 

Cara ini dapat dilakukan sewaktu Da’i atau guru (Penyamaian pesan 

keagamaan) menyampaikan sesuatu hendaklah menyesuaikan dengan 

kemampuan audiens untuk menerimannya, janganlah terlalu ilmiah, dan juga 

terlalu rendah sehingga apa yang disampaikan itu mudah dicerna oleh 

penerima.43 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW didalam Al-quran maupun as-

sunnah untuk menyeru manusia baik laki-laki maupun perempuan agar  menuntut 

ilmu dengan sebaik-baiknya agar kelak dapat mengajarkan ilmu itu dengan cara 

yang bijaksana serta pelajaran yang baik. Hal ini juga menjadi ibrah atau teladan 

bagi seorang guru yang mempunyai tugas sebagai pendidik tentunya harus 

mendidik dengan cara mengajar yang baik, dengan demikian, agar peserta didik 

lebih giat dalam belajar pendidikan agama Islam sehingga hasil belajarnya pun 

                                                           
43 Taufik Hidayat Siregar, Kontibusi Surat An-Nahl Terhadap Metode Pendidikan, 

(Sumatera utara: Dalam Jurnal At-Tazakki: Vol. 2 No. 1 2018), h 69 
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meningkat, dan secara tidak langsung tujuan pembelajaran tercapai secara 

optimal. 

Selanjutnya, untuk memperoleh pengertian yang obyektif tentang 

Pendidikan Agama Islam, perlu dirumuskan secara jelas pengertian pendidikan 

agama Islam, karena banyak dikemukakan oleh para tokoh-tokoh, yang sangatlah 

beragam tergantung tingkatan dan sudut pandang masing-masing. 

Al-Jumbulati dan Abdul Futuh Tuwanisi dalam Hasniati mengatakan 

bahwa “pendidikan Islam merupakan upaya membimbing peserta didik menjadi 

orang dewasa yang berkepribadian cemerlang dan bijaksana, dapat berfikir kreatif 

serta sanggup sendiri dengan dihiasi ajaran islam”.44   

Selanjutnya, Zakiyah Daradjat dalam Abdul Madjid, mengatakan bahwa: 

“Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha sadar untuk mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup”.45 

Dalam kutipan lain dijelaskan bahwa “Hakikat pendidikan agama Islam 

adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai tujuan pendidikan Islam, 

pembianaan akhlak mulia, mencangkup pembinaan etika/moral, peningkatan 

spiritual dari segi pengenalan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan 

serta pengamalan secara individual ataupun dalam bentuk kelompok masyarakat 

bertujuan pada opimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia”.46 

                                                           
44 Hasniati Gani Ali. Ilmu Pendidikan Islam, (Ciputat: Quantum Teaching, 2008), h. 21 
45 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan agama Islam..., h.11. 
46 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan islam, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2004), h.18 
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Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan melalui pendidikan 

disekolah. 

2. Tujuan  Pendidikan Agama Islam. 

Tujuan pendidikan Agama Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan, pengamalan serta 

pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegagangan hidup. 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/Madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang 

agama islam sehingga menjadi manusia  muslim yang terus berkembang dalam 

hal keimanan, ketakwaanya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Kurikulum PAI).47 

Dengan demikian dapat dilihat bagaimana tujuan Pendidikan Agama Islam 

yang dirumuskan oleh Al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Zainuddin, dkk,yaitu:   

1) Memperlajari ilmu pengetahuan  semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu 

saja. Zainuddin, dkk, menyatakan bahwa: “Apabila engkau mengadakan 

penelitian atau penalaran terhadap ilmu pengetahuan, maka engkau akan 

melihat kelezatan padanya”. 

2) Tujuan pendidikan adalah untuk kebahgiaan dunia dan akhirat. Bagi Al-

Ghazali menimba pengetahuan tidaklah semata-mata untuk tujuan akhirat, 

                                                           
47 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan agama Islam..., h.16 
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akan tetapi terdapat keseimbangan tujuan hidup termasuk kebahagiaan di 

akhirat.48 

Selanjutnya Abdurahman Saleh mengatakan tujuan pendidikan Islam adalah: 

“Membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah SWT atau sekurang-

kurangnya mempersiapkan kejalan yang mengacu kejalan akhir. Tujuan 

utama khalifah adalah beriman kepada Allah serta patuh dan tunduk 

kepadanya”.49 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan Pendidikan Agama Islam  

antara lain:  

a) Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan 

baik dan sempurna yang tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh 

aspek kehidupannya.  

b) Membentuk individu menjadi makhluk yang berderajat tinggi sebagai 

tugas Khalifah Allah SWT. 

c) Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

pengetahuan, penghayatan serta pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal 

(keimanannya, ketaqwaannya serta akhlaknya dalam bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara).  

3. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Ada beberapa indikator yang menjadi karakteristik Pendidikan Agama 

Islam, sebagaimana dijelaskan Nasih dalam Abdul Majid adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai dua sisi kandungan, yakni 

sisi keyakinan dan sisi pengetahuan. 

                                                           
48 Zainuddin, dkk Ilmu Metodologi Pendidikan Islam (Bandung : Rosdakarya, 2001), 

h.23.  
49 Abdurahman Saleh, Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), h. 19  
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2. Pendidikan Agama Islam (PAI) bersifat doktrinal, memihak dan tidak 

netral 

3. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan pembentukan akhlak yang 

menekankan pada pembentukan hati nurani dan penanaman sifat-sifat 

ilahiah yang jelas dan pasti. 

4. Pendidikan Agama Islam (PAI) bersifat fungsional. 

5. Pendidikan Agama Islam (PAI) diarahkan untuk menyempurnakan 

bekal keagamaan peserta didik. 

6. Pendidikan Agama Islam (PAI) diberikan secara komprehensif. 50 

Sedangkan menurut Abuddin Nata menjelaskan karakteristik Agama Islam 

adalah sebagai berikut: 

a. Dalam bidang agama 

Karakteristik ajaran islam yakni mengajarkan kepercayaan 

kepada tuhan dan hari akhir, meyuruh berbuat baik dan mengajak pada 

keselamatan. 

b. Dalam Bidang Ibadah 

Karakteristik ajaran islam sebagai upaya mendekatkan diri 

kepada Allah dan mentaati segal perintahnya menjauhi segala 

larangannya dan mengamalkan segala yang di izinkannya. 

c. Dalam Bidang Akidah  

Dapat diketahu akidah islam bersifat murni baik dalam isinya 

maupun prosesnya. 51  

 

Dari beberapa karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

ajaran Islam yang bermuara pada pendidikan agama Islam secara dominan 

ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis yang dilihat bahwa 

ajaran Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal. 

 

 

 

 

                                                           
50 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan agama Islam..., h.19 
51 Abuddin Nata. Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 

77  
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D. Penelitian Yang Relavan 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang 

sama persis dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian Latifatul Husna, mahasiswa program studi PAI 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017 berjudul: “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan metode Mind 

Mapping pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  Di Kelas IV 

MIS Al-Ihsan Dusun I Tambak Rejo Desa Amplas Tahun 2017”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  hasil belajar siswa yaitu 

pada Pra Siklus 23.33% dengan nilai rata-rata 52.41, setelah dilakukan 

tindakan siklus I meningkat dengan persentase yaitu 53.33% dengan rata-

rata nilai 67.67, dan pada  siklus II mengalami pengingkatan menjadi 

86.67% rata-rata nilai 83.16, sehingga pada penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa siklus II sudah cukup mencapai indikator keberhasilan 

penelitian yakni 65% .52 

Berdasarkan  penelitian di atas  yang dilakukan oleh Latifatul 

Husna dapat dianalisa yaitu memiliki titik perbedaan dan persamaan, 

adapun perbedaannya adalah pada subjek penelitian, perbedaan dalam 

mata pelajaran yang dilakukan oleh Latifatul Husna yaitu meneliti tentang 

hasil belajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam serta perbedaan 

terkait instrumen, indikator keberhasilan yang dikatakan berhasil jika 

                                                           
52 Latifatul Husna, Skipsi: “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Metode Mind Mapping Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam”, 

Kelas IV Mis Al-Ihsan Dusun I  Tambak Rejo Desa Amplas Tahun 2017  
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siswa telah mencapai skor 65% atau nilai 65, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada hasil belajar PAI di SMKN 2 Kendari kelas X Teknik 

tenaga surya terkait materi hikmah ibadah Haji zakat, dan wakaf dan 

meneladani perjuangan Rasullulah SAW di Madinah yang indikator 

keberhasilan mencapai 80%. Dan adapun persamaannya yaitu dalam 

penerapan model pembelajaran dengan menggunakan Mind Mapping 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Penelitian kedua oleh Devita Salma, mahasiswa IAIN Tulungagung 

program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan judul skripsi, 

“Penerapan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan kemampuan 

menulis cerita bahasa indonesia” Siswa kelas IV MI Sunan Giri Boro 

Kedungwaru Tulungagung Tahun 2016. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil tes untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran Bahasa 

Indonesia terus meningkat dari pra siklus yang hanya 65,28 dengan 

ketuntasan 21.7% menjadi 73.11 dengan ketuntasan 50% pada siklus I, 

dan meningkat ketika dilaksanakan siklus II yaitu nilai rata-rata menjadi 

81.42 dengan ketuntasan belajar 89.28%.53 

Berdasarkan penelitian diatas yang dilakukan oleh Devita Salma 

dapat dianalisa yaitu memiliki titik perbedaan dan persamaan, adapun 

perbedaannya adalah pada subjek penelitian, perbedaan tingkat jenjang 

                                                           
53 Devita Salma, skripsi, “Penerapan Metode Mind Mapping Untuk meningkatkan 

kemampuan menulis cerita bahasa indonesia” Siswa Kelas IV MI Sunan Giri Boro Kedungwaru 

Tulungagung Tahun 2016.. 
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pendidikan serta materi pelajaran yang dilakukan oleh Devita Salma yaitu 

meneliti tentang Hasil Belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia, serta 

perbedaan terkait instrumen dan indikator keberhasilan penelitian yang 

mencapai 75% dengan siswa memperoleh nilai KKM 75, sedangkan 

penelitian ini berfokus pada hasil belajar PAI di SMKN 2 Kendari kelas X 

Teknik tenaga surya materi Hikmah Haji, Zakat dan Wakaf dan 

Meneladani Perjuangan dakwah Rasullulah SAW di Madinah yang 

indikator keberhasilan mencapai 80%, adapun persamaannya yaitu dalam 

penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan Mind mapping 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

E. Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar hakikatnya adalah proses komunikasi yang 

didalamnya terdapat berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut adalah 

penyampaian materi pembelajaran dan mencatatnya. Pembelajaran pendidikan 

agama islam di SMKN 2 Kendari masih menggunakan pembelajaran 

konvensional. Metode pembelajaran ini kurang meningkatkan partisipasi dan 

kreatifitas siswa, yang mengakibatkan siswa merasa jenuh hingga beraktivitas 

negatif seperti: tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru, tidur, atau 

bahkan mengobrol dengan teman.   

Oleh karena itu diperlukan perubahan proses pembelajaran untuk lebih 

meningkatkan minat, motivasi serta kreatifitas siswa dan mengurangi keengganan 

siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dapat dilakukan dengan menerapkan metode Mind Mapping. Proses ini 
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lebih menyenangkan dan lebih menarik siswa untuk berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. 

Dengan membuat sendiri catatan dalam bentuk Mind Mapping siswa dapat 

mempelajari bidang studi itu lebih bermakna dengan mengasah sikap kreatif 

mereka, hingga memungkinkan  mempunyai pemahaman lebih tentang konsep-

konsep yang ada pada materi. Mind Mapping melatih kecerdasan otak kanan dan 

otak kiri. Otak kanan yang berisi penggunaan warna, bentuk dan simbol-simbol 

yang mereka pikirkan dalam membuat Mind Mapping, sedangkan pada otak kiri 

berisi konsep-konsep materi PAI, yang Pada akhirnya hal tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian 

tindakan kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 
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F. Hipotesis Tindakan  

 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoritik yang dikemukakan, 

maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Penerapan Metode 

Mind Mapping  Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SMKN 2 Kendari”. 
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