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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

 Belajar merupakan salah satu ukuran mengenai tingkat keberhasilan siswa 

setelah mengalami proses belajar-mengajar. Proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh siswa akan menghasilkan suatu perubahan dalam bidang 

pengetahuan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang 

diperoleh siswa terhadap pertanyaan dan tugas yang diberikan oleh guru. 

 Hasil belajar adalah bentuk tingkah laku yang diharapkan meliputi tiga 

aspek yaitu: pertama, aspek kognitif merupakan perubahan-perubahan yang 

kognitif dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan 

atau kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. 

Yang kedua, aspek afektif yang meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap, 

mental perasaan dan kesadaran. Dan yang ketiga, aspek psikomotorik meliputi 

perubahan-perubahan dalam segi-segi  bentuk tindakan motorik.1 

Beberapa definisi para ahli mengenai hasil belajar. Nasution yang dikutip 

oleh Iskandar dalam menyatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu perubahan 

pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga 

membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang 

belajar.2

                                                           
1Zakaria Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h.197 
2Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta Selatan: GP Press Group, 2012) h. 128 
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Sedangkan menurut Sujana hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang tersusun secara 

terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. 

 Dick dan Reiser yang dikutip oleh Ekawan mengemukakan bahwa “hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimilki siswa sebagai hasil kegiatan 

pembelajaran, yaitu terdiri atas empat macam yaitu pengetahuan, keterampilan 

intelektual, keterampilan motorik dan sikap.3 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar adalah suatu perubahan potensi siswa 

secara menyeluruh sebagai bentuk reaksi dari berlangsungnya proses belajar 

berupa modifikasi dari pengetahuan, keterampilan/kecakapan, dan perilaku 

kebiasaan seseorang (siswa) dalam menguasai materi pelajarn yang diberikan 

oleh guru. 

2. Macam-macam Hasil belajar 

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilam dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-

cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dalam bahan yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne lima kategori hasil belajar, yakni 

(a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual,  (c) strategi kognitif, (d) sikap, 

dan (e) keterampilan motorik. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

                                                           
3Ekawan, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: GP Press, 2009) h. 40  
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membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan dan ingatan, pemahaman, aplikasi 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat 

rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah 

afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 

enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) gerakan refleks, (b) keterampilan 

gerakan dasar, (c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) 

gerakan keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.4 

Penjelasan mengenai hasil belajar menurut pembagian Benyamin Bloom 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif 

1) Tipe hasil belajar: Pengetahuan 

  Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata 

knowledge dalam Taksonomi Bloom. Sekalipun demikian, maknanya 

tidak sepenuhnya tepat sebab dalam istilah tersebut termasuk pula 

pengetahuan faktual disamping pengetahuan hafalan atau untuk diingat 

seperti rumus, batasan, definisi, istilah, pasal dalam undang-undang, 

nama-nama tokoh, dan sebagainya. Tipe hasil belajar pengetahuan 

                                                           
4 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 22-23 
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termasuk kognitif tingkat rendah. Namun, tipe hasil belajar ini menjadi 

prasyarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. 

2) Tipe hasil belajar: pemahaman  

 Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah 

pemahaman. Dalam taksonomi Bloom, kesanggupan memahami 

setingkat lebih tinggi. Namun, tidak berarti bahwa pengetahuan tidak 

perlu ditanyakan. Sebab, untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu 

mengetahui atau mengenal. Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga 

kategori tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari 

terjemahan dalam arti yang sebenarnya misalnya dari bahasa inggris ke 

dalam bahasa Indonesia. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, 

yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui 

berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan 

kejadian, membedakan antara yang pokok dengan yang bukan pokok 

pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman 

ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat 

dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau 

dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun 

masalahnya. 

3) Tipe hasil belajar: Aplikasi 

 Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongkret atau 

situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau 

petunjuk teknis. Suatu situasi akan tetap dilihat sebagai situasi baru bila 



14 

 

tetap terjadi proses pemecahan masalah. Kecuali itu, ada satu unsur lagi 

yang perlu masuk, yaitu abstraksi tersebut perlu berupa prinsip atau 

generalisasi, yakni sesuatu yang umum sifatnya untuk diterapkan pada 

situasi khusus. Prinsip merupakan abstraksi suatu proses atau suatu 

hubungan mengenai kebenaran dasar atau hukum umum yang berlaku di 

bidang ilmu tertentu. Generalisasi merupkan rangkuman sejumlah 

informasi atau rangkuman sejumlah hal khusus yang dapat dikenakan 

pada hal khusus yang baru. 

4) Tipe Hasil Belajar: Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-

unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau 

susunannya. Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, yang 

memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan analisis 

diharapkan seseorang mempunyai pemahaman yang komprehensif dan 

dapat memilahkan integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, 

untuk beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara 

bekerjanya, untuk hal lain lagi memahami sistematikanya. 

5) Tipe Hasil Belajar: Sintesis 

Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam bentuk 

menyeluruh disebut sintesis. Berpikir berdasar pengetahuan hafalan, 

berpikir pemahaman, berpikir aplikasi, dan berpikir analisis dapat 

dipandang sebagai berpikir konvergen yang satu tingkat lebih rendah dari 

pada berpikir divergen. Dalam berpikir konvergen, pemecahan atau 
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jawabannya akan sudah diketahui berdasarkan yang sudah dikenalnya. 

Berpikir sintesis adalah berpikir divergen. Dalam berpikir divergen 

pemecahan atau jawabannya belum dapat dipastikan. Berpikir sintesis 

merupakan salah satu terminal untuk menjadikan orang lebih kreatif. 

Berpikir kreatif merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai dalam 

pendidikan. 

6) Tipe Hasil Belajar: Evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, 

metode, materil, dan lain-lain.5 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila 

seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Penilaian hasil 

belajar efektif kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih banyak 

menilai ranah kognitif semata-mata. Tipe hasil belajar afektif tampak pada 

siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, 

disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan 

belajar, dan hubungan sosial. 

Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. 

Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat 

yang kompleks. 

                                                           
5Ibid., h. 21-29 
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1) Reciving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus,kontrol, dan seleksi, 

gejala atau rangsangan dari luar. 

2) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan 

reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang 

datang kepada dirinya. 

3) Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala atau stimulasi tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya 

kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk 

menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

4) Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk 

ke dalam organisasi ialah konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, 

dan lain-lain. 

5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. Kedalamnya termasuk keseluruhan 

nilai dan karakteristiknya.6 

 

c. Ranah Psikomotoris 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan 

keterampilan, yakni: 

1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

3) Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, danlain-lain. 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks. Kemampuan yang berkenaan 

dengan komunikasi nondecursive seperti gerakan ekspresif dan 

interpretatif.7 

                                                           
6Ibid., h. 29-30 
7Ibid., h. 30-33 
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Hasil belajar yang dikemukakan di atas sebenarnya tidak berdiri sendiri, 

tetapi selalu berhubungan satu sama lain, bahkan ada dalam kebersamaan. 

Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah 

berubah pula sikap dan perilakunya. Tipe hasil belajar ranah psikomotoris 

berkenaan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah ia menerima 

pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar ini sebenarnya tahap lanjutan dari hasil 

belajar afektif yang baru tampak dalam kecenderungan-kecenderungan untuk 

berperilaku. Hasil belajar ranah afektif dapat menjadi hasil belajar psikomotoris 

manakala siswa menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan 

makna yang terkandung didalam ranah afektifnya. 

  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap hasil belajar. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

a. Faktor peserta didik yang meliputi kapasitas dasar, bakat khusus, motivasi, 

minat, kematangan, sikap dan kebiasaan, dan lain-lain 

b. Faktor sarana dan prasarana, baik yang terkait dengan kualitas, kelengkapan 

maupun penggunaannya, seperti guru, metode dan teknik, media, bahan dan 

sumber belajar, program dan lain-lain 

c. Faktor lingkungan, baik fisik, sosial maupun kultur, dimana kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan.kultur masyarakat setempat, hubungan antara 

insani setempat, kondisi fisik lingkungan, hubungan antar peserta didik 
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dengan keluarga merupakan kondisi lingkungan yang akan mempengaruhi 

proses dan hasil belajar untuk pencapaian tujuan pembelajaran. 

d. Faktor hasil belajar yang merujuk pada rumusan normatif harus menjadi 

milik peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Hasil belajar 

ini perlu dijabarkan dalam rumusan yang lebih operasional, baik yang 

menggambarkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik sehingga 

mudah melakukan evaluasinya.8 

 Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa keberhasilan 

peserta didik dapat dilihat juga dari hasil belajarnya. Artinya, setelah mengikuti 

proses pembelajaran, guru dapat mengetahui apakah pesrta didik dapat 

memahami suatu konsep, prinsip, atau fakta dan mengaplikasikanya dengan baik, 

apakah peserta didik sudah memiliki keberhasilan-keberhasilan ini merupakan 

keberhasilan hasil belajar. 

B. Hakikat Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Istilah pendidikan dalam islam sering di ungkapkan dalam bentuk al-

tarbiyah, al-ta’lim, al-ta’dib dan al-riyadlah. Setiap term tersebut memiliki 

makna yang berbeda, karena disebabkan perbedaan konteks kalimatnya (al-syiaq 

al-kalam), walaupun dalam hal-hal tertentu term-term tersebut memiliki makna 

yang sama. 

                                                           
8Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 299 
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Secara terminologis pendidikan Agama Islam sering diartikan dengan 

pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam pengertian lain yang dikatakan 

oleh Ramayulis dalam Gunawan bahwa pendidikan Agama Islam adalah proses 

mempersipakan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai 

tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, 

baik dengan lisan maupun tulisan. 

Marimba sebagaimana dikutip Tafsir dalam Gunawan (2013) memberikan 

definisi pendidikan Agama Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran Agama Islam. Dari penegertian tersebut 

sangat jelas bahwa pendidikan Agama Islam adalah suatu proses educative yang 

mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian anak. 

Selanjutnya Zakiyah Darajat mengatakan bahwa: 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama Islam yaitu berupa bimbingan dengan asuhan terhadap 

anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan maka dapat 

memahami menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam 

yag telah diyakini secara menyeluruh serta menjadikan ajaran Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteran 

hidup didunia maupun diakhirat kelak.9 

 

Sedangkan menurut Omar Muhammad Al-tomy Al Syaebani sebagai yang 

dikutip oleh Arifin bahwa Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai usaha 

mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan 

                                                           
9Heri, Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 201 



20 

 

dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan.10 Sehubungan dengan hal 

tersebut Marimba yang dikutip oleh Rizal mengemukakan bahwa “pendidikan 

Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama (insan kamil).11 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 Pasal 39 

ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan 

wajib memuat: (a) pendidikan pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) 

pendidikan kewarganegaraan. Dari isyarat pasal tersebut dapat dipahami bahwa 

bidang studi pendidikan agama baik agama Islam maupun agama lainnya 

merupakan komponen dasar/wajib dalam kurikulum pendidikan nasional. 

Dari pengertian tersebut dapat ditentukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran PAI, yaitu: 

a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara berencana 

dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai., 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan. 

c. Guru Pendidikan Agama Islam yang melakukan kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan/atas latihan secara sendiri terhadap peserta didiknya 

untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam 

d. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama Islam dari 

peserta didik, disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas 

pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.12 

 

                                                           
10Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 14 
11Syamsul Rizal dan Al Rasyidin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), h. 32 
12Hawi Akmal, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 

2014), h. 20  
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha sadar atau suatu kegiatan yang dirancang secara sengaja untuk 

kemudian membimbing sekaligus mengarahkan peserta didik menuju 

terbentuknya pribadi yang utama berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap 

memelihara hubungan baik terhadap Allah, sesama manusia, dirinya sendiri dan 

alam sekitar. 

2. Landasan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah berdasarkan 

pada beberapa landasan. Majid mengatakan, paling tidak ada 3 landasan yang 

mendasari pelaksanaan pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan dasar 

dan menengah. Ketiga landasan tersebut, adalah, (1) landasan yuridis formal, (2) 

landasn psikologis, dan (3) landasan religis. 

Landasan Yuridis maksudnya ialah landasan yang berkaitan dengan dasar 

dan undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Landasan yuridis formal 

tersebut terdiri atas tiga macam; (a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara 

Pancasila, sila pertama, Keutuhanan Yang Maha Esa. (b) Dasar struktural atau 

konstitusional, yaitu UU Dasar 45, dalam bab XI pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, 

“Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pasal 2 yang berbunyi, 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penuduk untuk memeluk agama 

masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” (c) 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 

12 ayat 1 poin a, yang mengatakan, “Setiap peserta didik berhak mendapatkan 



22 

 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang 

seagama.” 

Landasan psikologis maksudnya ialah, landasan yang berhubungan 

dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa 

manusia dalam hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat, dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan 

tentram, sehingga memerlukan suatu pegangan hidup. Pegangan hidup itu yang 

dinamakan dengan agama. 

Landasan religius maksudnya ialah landasan yang bersumber dari ajaran 

Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah Allah swt., dan 

merupakan perwujudan beribadah kepada-Nya. Landasan ini bersumber pada al-

Qur’an dan Hadits. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan 

perintah tersebut, diantaranya adalah firman Allah: “Serulah (manusia) kepada 

jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhan-Mu Dia-lah yang lebih mengetahui 

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

orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl ayat 125). Dan firman 

Allah swt “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar.” (Qs. Ali Imran ayat 104).13 

 

 

                                                           
13Abdul, Majid, Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi. (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2004), h. 132 
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3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam 

 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah sesutu yang ingin dicapai setelah 

melakukan serangkaian proses pendidikan Agama Islam di sekolah atau 

madrasah. Terdapat beberapa pendapat mengenai tujuan pendidikan Agama Islam 

ini. Diantaranya:  

Menurut Arifin yang dikutip Akmal mengemukakan bahwa tujuan 

Pendidikan Agama Islam adalah “membina dan mendasari kehidupan anak 

dengan nilai-nilai syariat Islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama” 

Sedangkan Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

islam yang paling utama adalah “beribadah dan bertaqarrub kepada 

Allah dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia dan 

akhirat”. SelanjutnyaAhmad D. Marimba menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah “untuk membentuk kepribadian yang 

muslim yakni bertakwa kepada Allah” 14 

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6: 

                 

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, 

dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Berpedoman dari beberapa pendapat dan dalil di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan islam itu adalah untuk membentuk 

manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, 

bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat sehingga dapat mencapai 

keselamatan dunia dan akhirat. 

                                                           
14Ibid., h. 20 
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Dalam kehidupan sosial agama mempunyai fungsi sebagai sosialisasi 

individu, yang berarti bahwa agama bagi seorang anak akan mengantarkannya 

menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi dewasa seseorang memerlukan tuntunan 

umum untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat dan juga merupakan 

tujuan pengembangan kepribadian, dan dalam ajaran agama islam inilah anak 

atau peserta didik tersebut dibimbing pertumbuhan jasmani dan rohaninya dengan 

hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlaku 

ajaran Islam. 

Menurut Zakiyah Daradjat yang dikutip oleh Akmal hawi, fungsi agama itu 

adalah: 

1. Memberikan bimbingan dalam hidup 

2. Menolong dalam menghadapi kesukaran 

3. Menentramkan batin.15 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

tujuan dan fungsi pendidikan agama islam adalah untuk membina manusia dalam 

hal peserta didik agar dapat lebih meyakini, memahami serta menjalankan nilai-

nilai Islam yang kemudian menjadi pegangan hidup. 

C. Deskripsi Strategi Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan pengajar untuk 

memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran agar 

                                                           
15Ibid., h. 21 
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memudahkan siswa menerima dan memahaminya sehingga pada akhir kegiatan 

pembelajaran, tujuan pembelajaran yang dimaksudkan dapat dikuasai siswa.16 

Strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih, 

yang telah dikaitkan dengan faktor yang menentukan warna atau strategi tersebut, 

yaitu: a. Pemilihan materi pelajaran (guru atau siswa), b. Penyaji materi pelajaran 

(perorangan atau kelompok, atau belajar mandiri, c. Cara menyajikan materi 

pelajaran (induktif atau deduktif, analisis atau sintesis, formal atau non formal), d. 

Sasaran penerima materi pelajaran (kelompok, perorangan, heterogen atau 

homogen). 

Strategi pembelajaran sangat penting karena dapat mempermudah proses 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi guru strategi 

pembelajaran menjadi pedoman dan acuan bertindak yang sistematis, sedangkan 

bagi siswa dapat mempermudah dan mempercepat memahami isi pelajaran.17 

Variable strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi tiga yakni: a) strategi 

pengorganisasian pembelajaran, b) strategi penyampaian pembelajaran dan c) 

strategi pengelolaan pembelajaran. 

  Suparman yang dikutip oleh Sabri menyatakan bahwa: 

 

Strategi pembelajaran merupakan cara sistematik mengkomunikasikan 

isi pelajaran kepada peserta didik yang meliputi perpaduan dari 

komponen: urutan kegiatan pembelajaran metode atau cara 

pengorganisasian pembelajaran ke peserta didik media pembelajaran 

yakni peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.18 

 

Selanjutnya menurut Kemp yang dikuti oleh Wina menjelaskan bahwa: 

                                                           
16Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. (Jakarta: Bumi Aksara., 2010), h. 

285 
17Ibid., 
18Sabri, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 157 
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Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektifdan efesien. Senada dengan pendapat di atas, Dick and 

Carey juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu 

set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-

sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. 19 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran merupakan pola-pola yang bersifat sistematis yang dipilih 

dalam rangka mempermudah suatu proses pembelajaran atau dengan kata lain 

acuan-acuan yang digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

1. Pengertian Think Pair Share 

Think Pair Share merupakan salah satu strategi pembelajaran dalam 

pembelajaran kooperatif yang pertamakali dikembangkan oleh Frank Lyman pada 

tahun 1981.20 Think Pair Share atau berfikir bepasangan berbagi merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi 

siswa.21Sesuai yang dikutip Arends, menyatakan bahwa think pair share 

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana diskusi kelas. 

Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diseluruhan, dan prosedur yang 

digunakan dalam think pair share dapat memberi siswa lebih banyak waktu 

berfikir, untuk merespon dan saling membantu. Guru memperkirakan hanya 

                                                           
19Wina Senjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Stadar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 125 
20Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: UNESA, 2000) 
21Trianto, Mendesain Model Pembelajaran inovatit-Progresif (Jakarta: Kencana, 2009), 

h. 81 
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melengkapi penyajian singkat atau siswa membaca tugas atau situasi yang 

menjadi tanda tanya.22 

 Think Pair Share adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

memberi siswa waktu untuk berfikir dan merespon serta saling bantu sama lain. 

Tipe ini memperkenalkan ide “waktu berfikir atau waktu tunggu” yang menjadi 

faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan. 

Pembelajaran kooperatif model Thing Pair Share ini relatif lebih sederhana 

karena tidak menyita waktu lama untuk mengatur tempat duduk ataupun 

mengelompokkan siswa, pembelajaran ini melatih siswa untuk berani 

berpendapat dan menghargai pendapat teman.23 

hal senada dikemukakan oleh Lyman yang dikutip oleh Abdurrahman: 

 The Think Pair Share strategy is a cooperative discussion strategy to help 

student work in group. In applying this strategy, the teacher poses a question, 

preferable one demanding analysis, evalution, or synthesis, and gives students 

about a minute to think through an appropriate response.24 

  Olehnya dapat disimpulkan bahwa Model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, karena siswa harus saling 

melaporkan hasil pemikiran masing-masing dan berbagi (berdiskusi) dengan 

pasangannya. Selanjutnya pasangan-pasangan tersebut harus berbagi dengan 

                                                           
22Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 200 
23Sa’dijah Cholis, Penerapan Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share, (Malang: 

Lembaga Penelitian UM, 2006), h. 12 
24 Abdurrahman, Usman, Using The Think-Pair-Share Strategy to Improve Students’ 

Speaking Ability at Stain Ternate, Vol. 6, No. 10 (2015), h. 39 
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seluruh kelas. Jumlah anggota kelompok yang kecil mendorong setiap anggota 

untuk terlibat secara aktif.  

2. Tahapan-tahapan Strategi Think Pair Share 

Think Pair Share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit 

untuk memberi waktu lebih banyak pada siswa untuk berfikir, menjawab, dan 

saling membantu sama lain. Sebagai suatu model Think Pair Share sebagai ganti 

dari tanya jawab seluruh kelas. Sebagai suatu model pembelajaran Think Pair 

Share memiliki langkah-langkah tertentu. Berikut ini langkah-langkah strategi 

think pair share:25 

Tahap satu, think (Berfikir) Proses TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru 

mengemukakan pertanyaan yang menggalakkan ide ke seluruh kelas. Pertanyaan 

hendaknya berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan dijawab dengan 

berbagai macam jawaban. Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang 

terkait dengan materi pelajaran.  

Tahap dua, pair (berpasangan). Pada tahap ini siswa berfikir secara 

individual. Guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dan mulai 

memikirkan pertanyaan atau masalah yang diberikan guru dalam waktu tertentu. 

Lamanya waktu ditetapkan oleh guru berdasarkan pemahaman guru terhadap 

siswanya, sifat pertanyaannya, dan skedul pembelajaran. Siswa disarankan untuk 

menulis jawaban atau pemecahan masalah hasil pemikirannya. 

Tahap tiga, share (berbagi). Pada tahap ini siswa secara individu memiliki 

kelompok atau berdua maju bersama untuk melaporkan hasil diskusinya ke 

                                                           
25Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 202 
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seluruh kelas. Pada tahap terakhir ini siswa seluruh kelas akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk mendengarkan. Berbagai ungkapan mengenai konsep 

yang sama dinyatakan dengan cara yang berbeda oleh individu yang berbeda. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Surayya, Johnson mengemukakan 

bahwa: Agar tahap-tahap dalam strategi Think Pair Share berjalan 

dengan baik maka diperlukan keterampilan berpikir kritis siswa sangat 

diperlukan Berfikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan 

jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti  memecahkan 

masalah mengambil keputusan membujuk menganalisis asumsi dan 

melakukan penelitian ilmiah berfikir kritis adalah kemampuan untuk 

berpendapat dengan cara terorganisasi.26 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini tahapan-tahapan strategi Think Pair 

Share dalam bentuk tabel: 

Tahapan Guru  Siswa  

a. Thinking Guru membagikan gambar pada tiap-

tiap siswa dimana dengan gambar itu 

setiap siswa dituntut memikirkan 

jawaban atau konsep dari pemecahan 

masalah berdasarkan gambar tersebut 

 

Siswa berfikir 

sendiri untuk 

menemukan 

jawaban atas 

pertanyaan atau 

masalah 

berdasarkan gambar 

yang ia terima 

b. Pairing Guru Guru mengelompokkan siswa 

secara berpasangan (teman sebangku). 

Kemudian, siswa mulai bekerja dengan 

pasangannya yaitu mendiskusikan apa 

esensi dan pemecahan masalah 

berdasarkan gambar yang mereka 

terima. 

siswa mulai bekerja 

dengan pasangannya 

yaitu mendiskusikan 

apa esensi dan 

pemecahan masalah 

berdasarkan gambar 

yang mereka dapatkan  

c. Sharing Guru meminta pasangan-pasangan Siswa secara 

                                                           
26 Surayya, dkk. Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil 

Belajar IPA ditinjau dari keterampilan Berfikir Kritis Siswa, Vol 4 (2014), h. 4 
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tersebut untuk berbagi jawaban atas 

pertanyaan atau masalah yang 

diajukan guru 

berpasangan 

mempresentasikan 

jawaban yang 

mereka diskusikan 

didepan kelas.  

2.1 Tahapan-tahapan Strategi Think Pair Share27 

3. Alasan-alasan Penggunaan Think Pair Share 

   Ada beberapa alasan mengapa TPS perlu digunakan, antara lain: 

a. TPS membantu menstrukturkan diskusi. Siswa mengikuti proses yang 

telah ditentukan sehingga membatasi kesempatan pikirannya melentur 

dan tingkah lakunya menyimpang karena harus melapor hasil 

pemikirannya kepada mitranya/temannya. 

b. TPS meningkatkan partisipasi siswa juga meningkatkan informasi yang 

dapat diingat siswa itu sendiri 

c. TPS meningkatkan lamanya “Time On Task” dalam kelas dan kualitas 

kontribusi siswa dalam diskusi kelas. 

d. Siswa dapa mengembangkan kecakapan hidup sosialnya. 

4. Kelebihan dan Kelemahan Strategi Think Pair Share 

Anita Lie mengemukakan bahwa, model kelompok berpasangan memiliki 

beberapa kelebihan antara lain: “meningkatkan partisipasi, cocok untuk tugas 

sederhana, lebih banyak kontribusi masing-masing anggota kelompok, interaksi 

lebih mudah dan cepat membentuknya.28 Starategi Think Pair Share ini 

                                                           
27Trianto, Mendesain Model Pembelajaran inovatit-Progresif (Jakarta: Kencana, 2009), 

h. 82 
 

28Lie, Mempraktekkan Cooperatif Learning di Ruang-ruang Kelas, h. 21 
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memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi 

mereka kepada orang lain, strategi ini dapat digunakan dalam semua jenjang 

pendidikan. 

 Beberapa kelebihan strategi Think Pair Share sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Penggunaan strategi Think 

Pair Share menuntut siswa menggunakan waktunya untuk mengerjakan 

tugas-tugas atau permaslahan yang diberikan oleh guru di awal pertemuan 

sehingga di harapkan siswa mampu memahami materi dengan baik 

sebelum guru menyampaikannya pada pertemuan selanjutnya. 

b. Sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran dimulai, kecenderungan 

siswa merasa malas karena proses belajar dikelas hanya mendengarkan 

apa yang disampaikan guru dan menjawab semua yang ditanyakan oleh 

guru. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar 

mengajar, strategi Think Pair share akan lebih menarik dan tidak monoton 

dibandingkan metode konvensional. 

c. Penerimaan terhadap individu lebih besar. Dalam model pembelajaran 

konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas hanyalah siswa tertentu 

yang benar-benar rajin dan cepat dalam menerima materi yang 

disampaikan guru. Dengan pembelajaran Think Pair Share, hal ini dapat 

diminimalisir sebab semua siswa akan terlibat dengan permaslahan yang 

diberikan guru. 

d. Hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam proses belajar mengajar 

adalah hasil belajar yang diraih oleh siswa. Dengan pembelajaran Think 
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Pair Share, perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi secara 

bertahap, sehingga pada akhir pembelajaran, hasil yang diperoleh siswa 

dapat lebih optimal. 

e. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Sistem kerja sama 

yang diterapkan dalam model pembelajaran Think Pair Share menuntut 

siswa untuk bekerja sama dalam tim, sehingga siswa dituntut untuk dapat 

belajar berempati, menerima pendapat orang lain atau mengakui secara 

sportif jika pendapatnya tidak diterima.29 

 Beberapa kelemahan model pembelajaran Think Pair Share 

sebagai berikut: 

a. Tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berfikir 

sistematik 

b. Lebih sedikit ide yang masuk 

c. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok 

yang bersangkutan sehingga banyak kelompok yang melapor dan 

dimonitor 

d. Jumlah murid yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok, 

karena ada satu murid tidak mempunyai pasangan 

e. Jumlah kelompok yang terbentuk banyak 

f. Menggantung pada pasangan.30 

 

 

D. Deskripsi Media Gambar 

1. Pengertian Media Pendidikan 

 Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara dari pengirim ke penerima 

pesan.31 Media merupakan alat yang digunakan sebagai perantara untuk 

                                                           
29Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 203 
30 Ibid., h. 205 
31Arif S. Sardiman, et. Al, Media Pendidikan (Cet, II; Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 6 
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menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemajuan 

audiens ( siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. 

Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan 

atau media. Penjelasan tentang media dari sisi keislaman berdasarkan Al Qur’an, 

surah Al- Alaq ayat 4 -5: 

                     

Artinya:4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

32 

Kedua ayat di atas dapat berarti ”Dia (Allah) mengajarkan dengan pena 

(tulisan) (hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya) dan Dia mengajarkan 

manusia (tanpa pena) apa yang belum diketahui sebelumnya. Kita dapat 

menyatakan bahwa kedua ayat diatas menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah 

SWT dalam mengajar manusia. Pertama melalui pena (tulisan) yang harus dibaca 

oleh manusia dan yang kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. 

 Kemudian menurut Omar Hamalik media pendidikan adalah alat, metode 

dan teknik yang digunakan dalam upaya untuk lebih mengefektifkan komunikasi 

dan interaktif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran 

disekolah.33 

 Batasan lain telah pula dikemukakan oleh para ahli yang sebagian di 

antaranya akan diberikan berikut ini. AECT (Association of Education and 

Communication Technology) memberi batasan tentang media sebagai segala 

                                                           
3217Kemenag, Al-Qur’an (Bandung: Jamanatul Art, 2004), h. 597. 

33Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Cet, VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 113 
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bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

sebagai sistem penyampai atau pengantar, media yang sering  diganti dengan kata 

mediator menurut Fleming yang dikuti oleh Azhar adalah penyebab atau alat 

yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah 

mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan 

yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar-siswa dan isi pelajaran. 

Disamping itu, mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap 

sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai 

kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Ringkasnya, media adalah 

alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran.34 

Pengelompokkan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan 

teknologi oleh Seels & Glasgow dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu media 

tradisional dan media teknologi mutakhir. 

2. Pengertian Media Gambar  

 Dalam dunia pendidikan dikenal berbagai macam media pembelajaran 

salah satunya dalah media gambar. Gambar yang dimaksud disini adalah temasuk 

foto, lukisan/gambar, dan sketsa (gambar garis). Tujuan utama berbagai jenis 

gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan 

kepada siswa. 

 Oemar berpendapat bahwa gambar adalah segala sesuatu yang 

diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasan atau 

pikiran. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan 

                                                           
34Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Cet, XVII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013) h. 3 
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barang, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Dari beberapa pengertian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa media gambar ialah segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai perantara dengan menggunakan berbagai gambar dalam hal ini 

termasuk foto, lukisan/gambar, dan sketsa untuk lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaktif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran disekolah.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Bentuk media gambar bisa berupa: (a) gambar representasi seperti 

gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimna tampaknya sesuatu 

benda; (b) diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan 

struktur isi materia; (c) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara 

unsur-unsur dalam isi materi; (d) grafik seperti tabel, grafik, dan atau antar 

hubungan seperangkat gambar atau angka-angka. 

3. Prinsip-prinsip Penggunaan Media Gambar  

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media 

gambar pada proses belajar-mengajar: 

a. Mempergunakan gambar untuk tujuan-tujuan pengajaran yang spesifik, 

yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung 

penjelasan inti pelajaran atau pokok-pokok pelajaran. Tujuan khusus 

itulah yang akan mengarahkan minat siswa kepada pokok-pokok 

pelajaran. Bilamana tujuan instruksional yang ingin dicapainya adalah 

kemampuan siswa siswa membandingkan kelompok hewan bertulang 

belakang dengan tidak, maka gambar-gambarnya harus memperhatikan 

perbedaan yang mencolok. 

b. Memadukan gambar-gambar kepada pelajaran sebab keefektifan 

pemakaian gambar-gambar dalam proses belajar mengajar diperlukan 

keterpaduan. Bilamana gambar-gambar itu akan dipakai semuanya, 

perlu dipikirkan kemungkinan dalam kaitan pokok-pokok pelajaran. 

Pameran gambar dipapan pengumuman pada umumnya mempunyai 

kesan sama seperti di dalam ruang kelas. Gambar-gambar ril sangat 

                                                           
35Arif S. Sardiman, op. cit., h. 133 
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berfaedah untuk suatu mata pelajaran, karena maknanya akan 

membantu pemahaman para siswa dan cara itu akan ditiru untuk hal-

hal yang sama dikemudian hari. 

c. Menggunakan gambar-gambar itu sedikit saja, daripada menggunakan 

banyak gambar tetapi tidak efektif. Hematnya penggunaan gambar 

yang mendukung makna. Jumlah gambar sedikit akan tetapi selektif. 

Banyakya ilustrasi gambar-gambar secara berlebihan, akan 

mengakibatkan para siswa merasa dirongrong oleh kelompok gambar 

yang mengikat mereka, sehingga tidak menghasilkan kesan atau inpresi 

visual yang jelas, jadi yang terpenting adalah pemusatan perhatian pada 

gagasan utama. 

d. Mengurangi penambahan kata-kata pada gambar oleh karena gambar-

gambar itu sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita. 

e. Mendorong pernyataan yang kreatif, melalui gambar-gambar para 

siswa akan didorong untuk mengembangkan keterampilan berbahasa 

lisan atau tulisan, seni grafis atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya. 

f. Megevaluasi kamajuan kelas, bisa juga dengan memanfaatkan gambar 

baik secara umum maupun secara khusus. 36 

E. Penelitian Relevan 

No Nama/Judul 

Penelitian 

 

Hasil penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 Dhuha Amalia 

Mudtofa/ 

Penggunaan 

Metode Think 

Pair Share 

dengan 

menggunakan 

media gambar 

seri untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

menulis siswa 

kelas III mata 

pelajaran 

Metode Think Pair 

share berhasil 

dilakukan sampai 

dengan siklus II 

dimana sebelum 

dilakukannya 

tindakan rata-rata 

hasil belajar siswa 

68.21 meningkat 

menjadi 79.12 

disiklus II  

Sama dalam  

hal 

menggunakan 

strategi think 

pair share 

Dhuha Amalia 

Mustofa 

menggunakan 

model ini untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

menulis pada 

mata pelajaran 

bahasa indonesia 

, dengan 

menggunakan 

media gambar 

seri sedangkan 

peneliti 

                                                           
36Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Cet, VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005) h.117 
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bahasa 

Indonesia di MI 

mronjo blitar37 

 

meningkatkan 

hasil belajar 

dengan 

menggunakan 

media gambar 

foto 

 

2 Ayu 

Kardiasih/Impl

ementasi 

Strategi TPS 

Dalam 

Pembelajaran 

IPA dengan 

Menggunakan 

Peta Konsep 

Sebagai Upaya 

Meningkatkan 

Aktivitas dan 

Hasil Belajar 

Siswa Kelas V 

 

penggunaan 

strategi think pair 

share (TPS) dapat 

meningkatkan 

aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Rata-

rata skor aktivitas 

belajar siswa pada 

siklus I pertemuan 

pertama 5,17 

meningkat pada 

pertemuan kedua 

7,78.Siklus II 

pertemuan pertama 

8,02 meningkat 

pada pertemuan 

kedua 10,29. Rata-

rata skor hasil 

belajar siswa pada 

siklus I 61,9 

meningkat pada 

pertemuan kedua 

Sama dalam  

hal 

menggunakan 

strategi Think 

Pair Share 

Pada penelitian in 

ayu mengginakan 

media peta 

konsep dalam 

upaya 

meningkatkan 

aktivitas dan 

hasil belajar, 

sementara pada 

penelitian ini 

menggunakan 

media gambar 

dalam 

meningkatkan 

hasil belajar 

siswa. 

                                                           
37Dhuha Amalia Mustofa, Penggunaan Metode Think Pair Share ntuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa kelas III mata pelajaran bahasa Indonesia di MI mronjo blitar, 

(Malang: [n.p.], 2013)  
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71,8 yaitu dari 

persentase skor 

hasil belajar 60% 

dengan kreteria 

rendah pada 

refleksi awal 

menjadi 70,4% 

dengan kreteria 

sedang pada siklus 

I,kemudian 

meningkat menjadi 

82,6% dengan 

kreteria tinggi pada 

siklus II. 

 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

 

 Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa strategi Think Pair Share 

terbukti dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran hasil belajar siswa. Pada 

penelitian Dhuha yakni  menggunakan strategi Think Pair Share dengan 

menggunakan media gambar seri dengan tujuan penelitian meningkatkan 

motivasi belajar serta kemampuan menulis. Sementara penelitian yang dilakukan 

Ayu menggunakan strategi Think Pair Share dengan menggunakan peta konsep 

dalam upaya menigktakan aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya  dimana pada penelitian ini 

menerapkan strategi Think Pair share menggunakan media gambar dengan tujuan 

meningkatkan ativitas guru dan siswa serta hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 1 

Meluhu Kabupaten Konawe. 
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F. Kerangka Berfikir 

Berbagai macam permasalahan dalam pembelajaran juga terdapat dalam 

pembelajaran PAI yaitu kurang kreatifnya pendidik dalam memilih strategi, 

metode serta media pembelajaran yang cocok bagi siswanya. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa permasalahan tersebut menyebabkan kurangnya perhatian 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, hal ini terlihat dari proses 

pembelajaran dimana siswa sangat kurang antusianya dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Pemilihan strategi serta media pembelajaran yang kurang tepat membuat 

siswa dalam proses pembelajaran menjadi kurang semangat dan cenderung pasif 

sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Strategi dan media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran PAI haruslah bisa menarik minat  siswa dan 

menumbuhkan kesadaran PAI agar siswa merasakan manfaat belajar PAI. Oleh 

karena itu, perlu adanya suatu pembaharuan yang sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran PAI agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. 

Pembaharuan tersebut dapat dilakukan oleh Pendidik dengan cara memilih 

strategi dan media pembelajaran yang tepat sehingga belajar siswa menjadi 

bermakna. Salah satu pembelajaran yang tepat digunakan dalam pembelajaran 

PAI yaitu stategi Think Pair Share dengan menggunakan media gambar. Dengan 

pembelajaran ini diharapkan , siswa dapat dengan mudah memahami materi yang 

diajarkan. 

Dengan strategi pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada kelas VIII SMPN 1 
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Meluhu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka berfikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

Kondisi Awal Metode mengajar guru kurang  

bervariasi sehingga menyebabkan 

siswa kuramg aktif dan kurang 

berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, akibatnya hasil belajar 

siswa rendah 

 

Tindakan Strategi pembelajaran Think Pair 

Share 

Siswa aktif dan berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran 

Kondisi Akhir 

Hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam meningkat 
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