BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teori
1. Hakikat Hasil Belajar
a. Pengertian Belajar
Menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 tahun
2003 belajar dimaknai sebagai bagian dari proses berkegiatan menciptakan sebuah
pembangunan pencerahan. Belajar selanjutnya bisa merupakan sebuah kegiatan
mempertaruhkan cara berpikir kepada sebuah teks yang sedang dibaca, untuk
selanjutnya dapat melahirkan pemahaman-pemahaman baru atas sebuah bacaan
yang sedang digelutinya.4
Snelbeker dalam Rusmono mengatakan bahwa Belajar adalah suatu proses
yang berlangsung didalam diri seseorang yang mengubah tingka lakunya, baik
tingka laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat.5
Winkel dalam Masdin mengatakan bahwa :
“Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam
interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahanperubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai
sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstam dan berbekas”.6
Dengan belajar maka akan terjadilah proses perubahan dari belum mampu
kearah sudah mampu, dan proses perubahan itu terjadi selama jangka waktu
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tertentu. Adanya perubahan dalam pola perilaku inilah yang menandakan telah
terjadi belajar.
Gagne dalam Jafar Ahiri, mengatakan bahwa :
“Belajar adalah suatu proses perubahan sikap, pengetahuan, kemampuan,
dan keterampilan yang relatif permanen. Perubahan dan kemampuan untuk
berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar”.7
Belajar pada dasarnya ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan, baik itu perubahan sikap, pengetahuan,
keterampilan yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar juga merupakan perubahan tingka
laku atau penampilan dengan serangkayan kegiatan misalnya dengan membaca,
mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.8
Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses
usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan baik itu
perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil pengalamannya
sendiri berkat interaksi dengan sumber belajar dan lingkungannya.
b. Pengertian Hasil Belajar
Menurut Reigeluth dalam Jafar Ahiri mengatakan bahwa :
“hasil belajar dapat diukur dari tinggi rendahnya kemampuan belajar
seseorang yang ditunjukan oleh adanya perubahan perilaku yang dapat
diamati dan menunjukan kemampuan yang dimiliki seseorang.
Kemampuan siswa yang merupakan perubahan perilaku sebagai hasil
belajar itu dapat diklasifikasikan dalam dimensi-dimensi tertentu”.9
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Selanjutnya Snelbeker dalam Rusmono mengatakan bahwa :
“perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan
perbuatan belajar adalah merupakan hasil belajar, karena belajar pada
dasarnya adalah bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai akibat dari
pengalaman”.10
Nana Sudjana mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan
yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.11 Selanjutnya
Kunadar mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah suatu akibat dari proses
belajar dengan menggunakan alat pengukur, yaitu berupa tes yang tersusun secara
terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan, ataupun tes perbuatan”.12
Menurut Munawar hasil belajar adalah :
“Kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan
ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat
tercapai bila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh
perubahan tingka laku yang lebih baik lagi”.13
Sedangkan Bloom dalam Jafar Ahiri, mengelompokan hasil belajar dalam
tiga aspek yaitu :
1. Aspek kognitif berhubungan dengan perubahan pengetahuan
2. Aspek afektif berhubungan dengan perkembangan atau perubahan sikap
3. Aspek psikomotorik berhubungan dengan pengusaan keterampilan motorik.14
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Menurut Gagne dalam Jafar Ahiri, hasil belajar adalah kapabilitas yang
dapat digolongkan atas :
1. Inforvasi verbal yaitu kemampuan menyatakan kembali informasi yang
diperoleh dari proses belajar.
2. Keterampilan intelektual, yaitu melalui proses belajar seseorang akan mampu
berperan dengan baik dalam masyarakat
3. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan mengusai berbagai macam jenis
keterampilan gerak
4. Sikap, yaitu kapabilitas yang mempengaruhi pilihan tentang tindakan mana
yang akan dilakukan, misalnya pengembangan sikap terhadap belajar, atau atau
sikap terhadap prestasi. Dan
5. Siasat kognitif, kapabilitas yang mengatur cara bagaimana peserta belajar
mengelola belajarnya.15
Pada dasarnya Gagne, dan Bloom mempunyai pandangan yang senada
tentang cangkupan hasil belajar. Walaupun Gagne merinci hasil belajar atas lima
kategori namun secara umum juga berkisar pada ranah kognitif afektif, dan
psikomotorik.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
adalah suatu peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik melalui
interaksi dengan sumber belajar yang berupa kemampuan kognitif, afektif dan
psikomotork yang diukur menggunakan tes atau non tes. Akan tetapi dalam
penelitian ini peneliti dominan mengukur hasil belajar siswa dari ranah kognitif,
karena berdasarkan kurikulum yang digunakan di SMPN 3 Kambowa adalah
KTSP yang hanya menekankan pada aspek kognitif siswa sedangkan afektif dan
psikomotorik diukur berdasarkan lembaran observasi siswa. Hasil

belajar

yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah
melakukan kegiatan belajar, yang berupa kempuan kognitif yang diukur dengan
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tes objektif (pilihan ganda) dan essay. Sedangkan kemampuan afektif dan
psikomotorik diukur dengan lembar observasi siswa.
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Pencapaian hasil belajar yang baik merupakan usaha yang tidak mudah,
karena hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam pendidikan
formal guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut, karena sangat penting untuk dapat
membantu siswa dalam rangka pencapaian hasil belajar yang diharapkan.
Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagai mana yang diharapkan, maka
perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut
Slameto dalam Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar yaitu :
a. Faktor internal terdiri dari :
1) Faktor jasmaniah
2) Faktor psikologis
b. Faktor eksternal terdiri dari :
1) Faktor keluarga
2) Faktor sekolah
3) Faktor masyarakat16
Menurut Merson U. Sangalang dalam Muhammad dan Sulistyorini faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang
baik terdiri dari :
a. Faktor internal meliputi :
1. Faktor kecerdasan
2. Faktor bakat
3. Faktor minat dan perhatian
4. Faktor kesehatan
5. Faktor cara belajar
13
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b. Faktor eksternal meliputi :
1. Faktor lingkungan keluarga
2. Faktor pergaulan
3. Faktor sekolah
4. Faktor sarana pendukung belajar17
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar disertai dengan penjelasannya
adalah sebagai berikut :
a. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang
terdiri dari :
1. Faktor jasmani (fisiologis)
Faktor jasmaniah ini adalah berkaitan dengan kondisi pada organ-organ
tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Siswa yang memiliki
kelainan seperti cacat tubuh, kelainan fungsi kelenjar tubuh yang membawa
kelainan tingka laku dan kelainan pada indra penglihatan dan pendengaran akan
sulit menyerap informasi yang diberikan guru dalam kelas. Hal ini seperti yang
diungkapkan muhibbin syah, dalam Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini
bahwa :
“Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indra
pendengar dan indra penglihat juga sangat memperangaruhi kemampuan
siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan khususnya yang
disajikan di kelas”.18
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kesehatan dan
kebugaran tubuh sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di dalam kelas.

17

Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran..., h. 122.

18

Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran..., h. 123.

16

Maka dari itu hendaklah siswa atau peserta didik menjaga kebugaran tubuhnya
masing-masing dengan membiasakan hidup bersih dan mengkonsumsi sesuatu
yang menyehatkan.
2. Faktor psikologis
Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor yang
berasal dari sifat bawaan siswa dari lahir maupun dari apa yang telah diperoleh
dari belajar ini. Adapun faktor yang tercangkup dalam faktor psikologis, yaitu :
a) Intelegensi atau kecerdasan
Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk
menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Intelegensi adalah
kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan
menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui
atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi
dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi merupakan salah satu aspek yang
penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya seorang anak dalam belajar.
Oleh karena itu maka jelaslah bahwa faktor intelegensi merupakan faktor yang
sangat berperan dalam menentukan hasil belajar.19
b) Bakat
Bakat adalah kemampuan untuk belajar dan kemanapun ini baru akan
terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Dari
pengertian di atas jelaslah bahwa tumbuhnya keahlian tertentu pada seseorang
sangat ditentukan oleh bakat yang dimilikinya. Sehubungan dengan bakat ini
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dapat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar bidang-bidang studi tertentu.
Dalam proses belajar, bakat memegang peranan penting dalam mencapai suatu
hasil belajar yang baik.20
c) Minat dan perhatian
Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
mengenang beberapa kegiatan. Minat adalah perasaan senang atau tidak senang
terhadap suatu objek. Slameto mengutip pendapat Gazali, dalam Muhammad
Faturahman mengartikan perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa
itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek benda atau hal atau sekumpulan
objek. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran
yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan disimpan karena minat
menambah kegiatan belajar. Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya.21
Apabila pelajaran yang disajikan tidak menarik, maka timbullah rasa bosan
dan malas untuk belajar sehingga hasil dalam belajarnya menurun. Perhatian juga
berpengaruh terhadap belajar. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik,
maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya.
d) Motivasi siswa
Dalam pembelajaran, motivasi adalah sesuatu yang menggerakan atau
mendorong siswa untuk belajar atau menguasai materi pelajaran yang sedang
diikitinya. Sedangkan motivasi berprestasi adalah kondisi fisiologis atau
psikologis (kebutuhan untuk berprestasi) yang terdapat dalam diri siswa yang
20
21

Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran..., h. 125
Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran..., h. 125

18

mendorongnnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu
(berprestasi setinggi mungkin). Motivasi merupakan faktor penting dalam belajar,
karena motivasi mampu memberikan semangat pada seorang anak dalam kegiatan
belajarnya.22
e) Sikap siswa
Sikap

adalah

gejala

internal

yang

berdimensi

efektif

berupa

kecenderuangan untuk mereaksi atu merespon (respon tendency) dengan cara
yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya baik positif
maupun negatif. Mengingat sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu
mempengaruhi hasil belajarnya, perlu diupayakan agar tidak timbul sikap negatif
siswa, guru dituntut untuk menunjukan sikap positif terhadap dirinya sendiri, dan
terhadap mata pelajaran yang menjadi kesukaannya. Kesiapan ini perlu
diperhatiakan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah
ada kesiapan maka hasil belajar akan lebih baik.23
b. Faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal)
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil
belajar yang sifatnya diluar diri siswa, yang meluputi :
1. Faktor keluarga
Keluarga merupakan tempat pertama kali anak merasakan pendidikan,
karena di dalam keluargalah anak tumbuh dan berkembangan dengan baik,
sehingga secara langsung maupun tidak langsung keberadaan keluarga akan
mempengaruhi keberhasilan belajar anak.
22
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2. Faktor sekolah
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat
penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan
sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Dalam
lingkungan sekolah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap
belajar siswa, yang otomatis juga berimbas pada hasil belajar, yang meliputi
metode mengajar, metode pembelajaran, kurikulum, relasi guru dan siswa atau
hubungan guru dan siswa, relasi (hubungan) siswa dengan siswa, kedisiplinan
sekolah, media pendidikan, waktu sekolah, standar pembelajaran di atas ukuran,
keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah dan lain-lain sebagainya.
3. Faktor lingkungan masyarakat
Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang tidak
sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar. Karena lingkungan alam sekitar sangat
besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan
sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan dimana anak itu
berada.24
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disumpulkan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut :
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
Faktor internal :
Faktor eksternal :
1. Faktor jasmani (fisiologis)
1. faktor keluarga
2. Faktor psikologis
2. faktor sekolah
a. Intelegensi/kecerdasan
3. faktor lingkungan masyarakat
b. Bakat
c. Minat dan perhatian
d. Motivasi
e. sikap
24
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2. Hakikat Pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga
mengimani, bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam dari
sumber utamanya kitab al-Qur’an dan hadis, melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.25
Menurut Zakiah Daradjat mengatakan bahwa :
“pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasu
peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam
secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat
mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup”.26
Depantermen pendidika agama Islam (Depag) dalam Abdul Madjid
mengartikan :
“pendidikan agama Islam adalah “ usaha berupa bimbingan dan asuhan
terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat
memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta menjadikannya
way of life (jalan hidupnya)” Jadi pendidikan agama Islam adalah ikhtiar
manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan
mengarahkan fitra agama si anak didik menuju terbentunya kepribadian
utama sesuai dengan ajaran agama”.27
Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam
adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam menyiapkan
peserta didik agar dapat mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani,
bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam dari sumber
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utamanya kitab Al Qur’an dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
latihan, serta penggunaan pengalaman yang dilakukan generasi tua kepada
generasi muda.
Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang
syarat dengan muatan nilai. Dalam kontek NKRI yang notabene masyaakat
mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, seharusnya PAI mendasari
pendidikan-pendidikan lain, Serta menjadi core/inti dan primadona bagi
masyarakat, orang tua dan peserta didik. Mata pelajaran PAI juga sebaiknya
mendapatkan waktu yang proposional, bukan hanya di madrasah dan sekolahsekolah yang bernuansa Islam tetapi di sekolah umum. Demikian pula halnya
dalam peningkatan mutu pendidikan PAI harus dijadikan tolak ukur dalam
membentuk watak dan kepribadian peserta didik serta membangun moral bangsa
(nation character building)28
Pelaksanaan PAI di sekolah/madrasah masih menunjukan berbagai
permasalahan

yang

kurang

menyenangkan.

Hal

tersebut

seperti

yang

dikemukakan oleh Dirjen kelembagaan agama Islam departemen agama dalam
Abdul Madjid sebagai berikut :
1. Islam diajarkan lebih pada hafalan, padahal Islam penuh dengan nilainilai (Value) yang harus diamalkan.
2. Pendidikan agama lebih ditekankan pada formalitas antara hamba dan
tuhan-nya.
3. Penalaran dan argumentasi berpikir untuk masalah-masalah keagamaan
kurang mendapat perhatian.
4. Penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat penekanan.
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5. Internalisasi muatan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari mendapat
perhatian.
6. Metode pembelajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan
penanaman nila-nilai kurang mendapat penggarapan.
7. Ukuran keberhasilan pendidikan agama Islam juga masih formalitas
(verbalistik).
8. Pendidikan agama Islam belum mampu menjadi landasan kemajuan dan
kesuksesan untuk mata pelajaran lain.
9. Pendidikan agama belum dijadikan fondasi pendidikan karakter peserta
didik dalam perilaku keseharian.29
Kondisi demikian perlu dijadikan bahan pemikiran oleh para pengelola,
dan tenaga pendidik PAI untuk mengembangkan suatu sistem perbaikan yang
berkesinambuang

sehingga

dapat

meningkatkan

perbaikan

mutu

yang

berkelanjutan (Continuous Quality Improvement), karena sampai sekarang tampak
bahwa perbaikan yang dilakukan hanya bersifat persial dan tambal sulam. Hal ini
perlu ditekankan lagi jika dikaitkan dengan kondisi masyarat yang sedang
berubah, sebagai akibat dari percepatan arus informasi, globlalisasi dan krisis
multidimensional yang sudah lebih dari desawarsa belum menunjukan tanda-tanda
pemulihan.
Pendidikan agama Islam perlu diajarkan sebaik-baiknya dengan memakai
metode dan alat yang tepat serta manajemen yang baik. Bila pendidikan agama
Islam di sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya allah akan
banyak membantu mewujutkan harapan setiap orang tua, yaitu memiliki anak
yang beriman, bertakwa kepada allah swt., berbudi luhur, cerdas, dan terampil,
berguna untuk nusa, bangsa dan agama (anak yang shaleh).
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2. Landasan Pendidikan Agama Islam
Islam sebagai agama sangat memperhatikan masalah pendidikan. Dalam
Al Qur’an maupun hadis Rasulullah saw. dapat diketahui bahwa Islam
mewajibkan setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut
ilmu. Bahkan Allah swt. Memberikan derajat yang lebih tinggi kepada setiap
orang yang berilmu. Dalil-dalil mengenai hal tersebut :
ٍ يَ ْشفَعِ هللاُ انّ ِزيٍَْ َءا َيُُ ْوا ِي ُْ ُك ْى َوانّ ِزيٍَْ أ ُ ْو ت ُ ْوا ْان ِع ْه َى دَ َس َج...
﴾١١﴿ ت ج َو هللاُ تِ ًَا تَ ْع ًَهُ ْوٌَ َخ ِثي ٌْش
Artinya : Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang diberi pengetahuan beberapa derajat, dan Allah
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q. S. Al-Mujadalah (58) : 11 ).30
َ ...
عهَي ُك َّم ُي ْس ِه ِى َو ُي ْس ِه ًَح
َ ٌ ضح
َ طهَةُ ْان ِعا ْ ِو فَ ِش ْي
Artinya : Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR. Ibnu Majah,
Ibn Adi, Al-Baihaqi Dan Ath-Thabrani).31
Dasar yang terpenting dari pendidikan agama Islam adalah Al Qur’ an dan
Hadis. Menetapkan Al Qur’an dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan
hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata.
Namun, justru karena keberan yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat
diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman
kemanusiaan. Sebagai pedoman Al Qur’an tidak ada keraguan padanya terdapat
dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 2
﴾٢﴿ ٍَْْة﮶ فِ ْي ِه﮶ ُهذَ ى ِن ْه ًُت َ ِقي
َ رَ نِكَ اْن ِكتَابُ ََل َسي
Artinya : “ Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petujuk bagi
mereka yang bertakwa ”32
30

Kementrian Agama RI, AL-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), h. 793.
31

Hasbiyallah dan Muh. Sulham, Hadis Tarbawi (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 17.
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Allah swt. Menamakan Al Qur’an dengan Al Kitab yang dalam bahasa
Arab berarti buku, sebagai isyarat bahwa Al Qur’an diperintakan untuk dibaca
namun tidak sekedar dibaca, tetapi juga dipahami isi kandungan dan maknanya
serta diterapkan dalam kehidupan. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan allah
dengan mengikuti segala perintah-perintah-nya dan menjauhi segala laranganlarangan-Nya, tidak cukup diartikan dengan takut saja.
Begitu pula dalam Q.S. Al- Ahzab (33) : 21 allah swt. Berfirman :
﴾٢١﴿ سَُحٌ ِنّ ًَ ٍْ َكاٌَ يَ ْش ُج ْوا هللاُ َو ْانيَ ْو َو ْاْل َ ِخ َش َورَ ك ََش هللاِ َك ِييْشا
ُ نَقَذْ َكاٌَ نَ ُك ْى فِ ْي َس
َ س ْو ُل هللاِ أُس َْوج ٌ َح
Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut allah.33
Demikian pula kebenaran hadis sebagai dasar kedua bagi pendidikan
agama Islam. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah Ra. Bahwasanya :
Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu
pengetahuan (ilmu agama) maka allah akan memudahkan baginya jalan menuju
surga” (HR. Bukhari).34
Secara umum, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan
kepada nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun
ketetapannya, begitupun kepribadian rasul sebagai uswatun hasanah yaitu contoh
teladan yang baik bagi umatnya.
Dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Al
Qur’an dan Hadis adalah sumber hukum Islam yang memiliki keterkaitan dan

33
34

Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahan..., h. 420.

Beni Ahmad Saebani Dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka
Setia, 2012), h. 38.

25

tidak dapat dipisahkan yang patut dan bahkan wajib dijadikan sebagai pedoman
hidup serta mentaati ajaran dan syariat Islam.
3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam
a. Fungsi Pendidikan Agam Islam
Pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai
berikut :
1. pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik
kepada Allah swt. Yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada
dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan
dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi
menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan,
pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat
berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
2. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di
dunia dan di akhirat.
3. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya
baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah
lingkungannya sesuai dengan dengan ajaran Islam.
4. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangankekurangan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan,
pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau
dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat
perkembangannya menjadi manusia indonesia seutuhnya.
6. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata
dan nirnyata) sistem dan fungsionalnya.
7. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di
bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal
sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.35
b. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Tujuan pendidikan Islam tidak lepas kaitannya dengan eksistensi hidup
manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Secara umum tujuan pendidikan
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Abdul Madjid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam...., h. 15-16.
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agama Islam sinkron dengan tujuan agama Islam itu sendiri, yaitu untuk mencetak
setiap individu muslim untuk tunduk, bertakwa dan beribadah kepada allah swt.
Unuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman allah
swt Q.S Az-Zariyat (51) : 56
﴾٦٥﴿ ٌِ س ِإ َّْل ِن َي ْعثُذ ُْو
ِ ْ َو َيا َخهَ ْقتُ ا...
َ َْ إل
ِ نج ٍَّ َو ْان
Artinya : Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.36
Ibnu Taimiyah dalam Hasniyati Gani Ali mengemukakan bahwa :
Tujuan pendidikan agama Islam adalah terbentuknya pribadi muslim yang
baik dan amalnya sesuai yang diperintakan oleh al-qur’an dan as-sunnah,
sehingga memiliki jiwa yang bersih dan kepribadian yang sempurna.
Selanjutnya ia tegaskan pula tentang tujuan sosial, bahwa pendidikan harus
diarahkan pada terciptannya masarakat yang baik dan sejalan dengan
ketentuan al-qur;an dan as-sunnah.37
Pendidikan

agama

Islam

di

sekolah/madrasah

bertujuan

untuk

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan
pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta didik tentang
agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal
keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan
pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.38
oleh karena itu berbicara pendidikan agama Islam, baik makna maupun
tujuan haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan
melupakan etika sosial atau moral sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam

36

Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahan..., h. 756.

37

Hasniati Gani Ali, Ilmu Pendidikan, (Kendari Istana Profesional, 2007), h. 26.
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rangka menuai keberhasilan hidup (hasanah) di dunia bagi anak didik yang
kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (hasanah) di akhirat kelak.39
2. Hakikat Model Pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, Share)
1. Pengertian model SSCS (Search, Solve, Create, Share)
Menurut Pizzini dalam Irwan Model pembelajaran SSCS Search, Solve,
Create, Share) adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan
problem solving yang didesain untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis
dan meningkatkan pemahaman terhadap konsep ilmu.40 Selanjutnya Lukitasari
dan Winarni dalam Neng Siti Syariah, Bety Miliyawati, Sumpena Rohaendi,
mengemukakan bahwa model pembelajaran SSCS Search, Solve, Create, Share)
adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah
dan dirancang untuk mengembangkan dan menerapkan konsep ilmu-ilmu
pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis, sehingga siswa dapat terlatih untuk
berpikir kritis dengan menggunakan model SSCS.41 Menurut Irwan model
pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, Share) adalah salah satu model
pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan dapat
meningkatkan keterampilan siswa untuk bertanya.42 Sehubungan dengan

39

Abdul Madjid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam..., h. 18.
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Irwan, Pengaruh Pendekatan Problem Posing Model Search, Solve, Create, And Share
(SSCS) Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Matematika,
(Padang: UNP 2011), Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 12 No. 1, h. 4
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Neng Siti Syariah, Bety Miliyawati, Sumpena Rohaendi, Meningkatkan Kemampuan
Berpikir Kritis Matematis Dengan Penerapan Model Search, Solve, Create, And Share (SSCS)
Dan Mengurangi Kecemasan Natematis Siswa SAM, Biormatika Jurnal Ilmiah Fkip Universitas
Subang Vol. 4 No. 2, 2018, ISSN 2461-3961, h. 180.
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Irwan, Pengaruh Pendekatan Problem Posing Model Search, Solve, Create, And Share
(SSCS) Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Matematika...,
h. 9.
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pernyataan tersebut, jika aktivitas siswa meningkat, maka secara tidak langsung
akan mempengaruhi hasil belajar siswa.
Model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, Share) efektif karena
bersifat student centered yang lebih mengutamakan peran peserta didik sebagai
pusat pembelajaran.43 Neng Siti Syariah, Bety Miliyawati, Sumpena Rohaendi,
mengatakan bahwa model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, Share)
melatih siswa untuk terbiasa menggali informasi sendiri dengan bantuan guru
ataupun sering dengan teman tentang pengetahuan yang masih belum dipahami
atau belum diberikan di sekolah.44
Menurut Pizzini dalam Endang Winarni mengatakan bahwa :
Pembelajaran pemacahan masalah model Search, Solve, Create, Share
(SSCS) dalam pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk
menyelesaikan masalah dan memotivasi siswa untuk menggunakan beberapa
keterampilan berpikirnya. Keterampilan berpikir tersebut mencangkup
mengumpulkan informasi atau data, merangkum dan menganalisis informasi atau
data untuk memecahkan masalah sehingga mendorong siswa menjadi pemikir
yang handal dan mandiri.45
Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan
hasil belajar siswa adalah model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create,
Share). Model ini dikembangkan oleh Pizzini pada tahun 1988. Pizzini dalam
Ervita Eka Rosawati dan Kusumawati Dwiningsih menjelaskan bahwa model
pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, Share) membantu guru dalam
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Putu Dian Prawindaswari, I Made Suarjana, I Wayan Widiana, Pengaruh Model
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Berpikir Kritis Matematis Dengan Penerapan Model Search, Solve, Create, And Share (SSCS)
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mengembangkan pemikiran kreatif siswa. Dalam penggunaan model SSCS
(Search, Solve, Create, Share) siswa menjadi aktif terlibat dalam penerapan isi,
konsep, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.46
Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan belajar dimulai dengan pemberian
masalah atau kondisi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian
siswa mencari (search) informasi untuk mengidentifikasi situasi atau masalah
yang disajikan, setelah mengetahui permasalah yang dihadapi kemudian siswa
membuat hipotesis dan merencanakan cara menyelesaikannya (solve) masalah
tersebut, dengan informasi dan rencana yang telah disiapkan siswa, membuat
(create) solusi penyelesaian kemudian menyajikan untuk dibahas bersama-sama
dengan teman dan guru, siswa membagi (share) satu sama lain.47
Melalui proses pembelajaran SSCS ini, peserta didik akan mampu menjadi
seorang eksplorer mencari penemuan baru, invektor mengembangkan ide atau
gagasan untuk mampu menjadi penguji baru yang inivotif, desainer mengkreasi
rencana dan model baru, pengambilan keputusan, berlatih bagaimana menerapkan
pilihan yang bijaksanan, dan sebagai komunikator mengembangkan metode dan
teknik komunikasih untuk bertukar pendapat dan berinteraksi.48
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Ervita Eka Rosawati dan Kusumawati Dwiningsih Peningkatan Pemahaman Konsep
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2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran SSCS
Model SSCS (Search, Solve, Create, Share) mengacu pada empat langkah
penyelesaian masalah yang urutannya dimulai pada penyelidikan masalah,
merencanakan pemecahan masalah, mengkonstruksi pemecahan masalah, dan
yang terakhir adalah mengkomunikasikan penyelesaian yang diperoleh.
Menurut Utami dalam Putu Dian Prawindaswari, I Made Suarjana, I
Wayan Widiana mengatakan bahwa model pembelajaran SSCS (Search, Solve,
Create Dan Share) ini terdiri atas empat fase yaitu pertama fase search yang
bertujuan untuk mengidendifikasih masalah, kedua fase solve yang bertujuan
untuk merencanakan penyelesaian masalah, ketiga fase create yang bertujuan
untuk melaksanakan penyelesaian masalah, dan yang terakhir fase share yang
bertujuan untuk mengsosialisasikan penyelesaian masalah yang dilakukan.49
3. Peran Guru dan Siswa dalam Model SSCS
Kemampuan yang membentuk perkembangan berpikir kritis dan
memecahkan masalah, siswa diberikan kegiatan-kegiatan yang mengajak untuk
berpikir secara kritis dan memecahkan masalah secara efektif. Model SSCS
memberikan sebuah kerangka kerja untuk memperluas keterampilan dalam
penggunaan pada konsep ilmu pengetahuan, model ini membantu guru berpikir
kreatif untuk mendorong siswa mampu berpikir secara kreatif. Peran guru dalam
pemecahan masalah model SSCS yakni sebagai pembimbing dan fasilitator
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Putu Dian Prawindaswari, I Made Suarjana, I Wayan Widiana, Pengaruh Model
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pengalaman untuk menambah pengetahuan siswa, secara bertahap. Peran guru dan
siswa dijelaskan sebagai berikut :
a) Peran guru dalam model SSCS
Adapun kegiatan guru secara lebih rinci pada tiap fase model pembelajaran
SSCS disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.1. Peran Guru Dalam Model SSCS
Fase

Peran Guru

Search

Solve

a.
b.

Create

c.
a.
b.

Share

c.
a.
b.

Menciptakan situasi yang dapat mempermudah munculnya
pertanyaan
Menciptakan dan mengarahkan kegiatan
Membantu dalam mengelompokan dan penjelasan permasalahan
yang muncul
Menciptakan situasi yang menantang bagi siswa untuk berpikir
Membantu siswa mengaitkan pengalaman yang sedang
dikembangkan dengan ide, pendapat atau gagasan siswa tersebut
Memfasilitasi siswa dalam hal memperoleh informasi dan data
Mendiskusikan kemungkinan penetapan audien dan audiensi
Menyediakan ketentuan dalam analisis data dan teknik
penayangannya
Menyediakan ketentuan dalam menyiapkan presentase
Menciptakan terjadinya interaksi antara kelompok/diskusi kelas
Membantu mengembangkan metode atau cara-cara dalam
mengevaluasi hasil penemuan studi selama presentasi, baik
secara lisan maupun tulisan.50

b) Peran siswa dalam model SSCS
Pizzini dalam Irwan merinci kegiatan yang dilakukan siswa pada tiap fase.
Adapun kegiatan siswa dalam model pembelajaran SSCS di sajikan dalam
tabel berikut :
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Tabel 2.2. Peran Siswa Dalam Model SSCS
Fase
Search

Solve

Create

Share

51

Kegiatan yang dilakukan
a. Memahami soal atau kondisi yang diberikan pada
siswa, yang berupa apa yang diketahui, apa yang tidak
diketahui, dan apa yang ditanyakan
b. Melakukan observasi dan investigasi terhadap kondisi
tersebut
c. Membuat pentanyaan-pertanyaan kecil
d. Menganalisis informasi yang ada sehingga terbentuk
sekumpulan ide
a. Menghasilkan dan melaksanakan rencana untuk
mencari solusi
b. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan
kreatif, membentuk hipotesis yang dalam hal ini berupa
dugaan jawaban
c. Memilih metode untuk memecahkan masalah
d. Mengupulkan data dan menganalis
a. Menciptakan produk yang berupa solusi masalah
berdasarkan dugaan yang telah dipilih pada fase
sebelumnya
b. Menguji dugaan yang dibuat apakah benar atau salah
c. Menampilkan hasil yang sekreatif mungkin dan jika
perlu siswa dapat menggunakan grafi, poster, atau
model
a. Berkomukasi dengan guru dan teman sekelompok dan
kelompok lain atas temuan, solusi masalah. siswa dapat
menggunakan media rekam, vidio, poster dan laporan.
b. Mengartikulasikan pemikiran mereka, menerima
umpan balik dan mengevaluasi solusi51

Irwan, Pengaruh Pendekatan Problem Posing Model Search, Solve, Create, And Share
(SSCS) Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Matematika...,
h. 5.
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Berikut bagan desain pembelajaran dengan model SSCS yang diterapkan
dalam penelitian ini :
Guru
Masalah atau kondisi
Proses pembelajaran dengan SSCS
Search

Membaca LKS dan mencari informasi

Solve

Menyelesaikan masalah yang diberikan

Create

Membuat laporan penyelesaian yang akan
dipresentasikan
Mempresentasikan hasil penyelesaian di

Share

depan kelas

Gambar. 2.1. Bagan Desain Pembelajaran SSCS
4. Keunggulan Dan Kelemahan Model Pembelajaran SSCS
a. Keunggulan Model Pembelajaran SSCS
Adapun keunggulan model pembelajaran SSCS bagi guru dan siswa
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3. Keunggulan Model Pembelajaran SSCS
Bagi Guru

Bagi Siswa

a. Dapat melayani minat siswa yang
lebih luas
b. Dapat melibatkan keterampilan
berpikir tingkat tinggi dalam
pembelajaran
c. Melibatkan semua siswa secara
aktif dalam proses pembelajaran
d. Meningkatkan pemahaman antara

a. Kesempatan
untuk
memperoleh
pengalaman langsung pada proses
pemecahan masalah
b. Kesempatan untuk mempelajari dan
menetapkan konsep-konsep dengan
cara yang lebih bermakna
c. Mengelolah informasi
d. Menggunakan keterampilan berpikir
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sains, teknologi dan masyarakat
tingkat tinggi
dengan
mengfokuskan
pada e. Memberi pengalaman bagaimana
masalah-masalah yang rill dalam
pengetahuan
diperoleh
dan
kehidupan sehari-hari
berkembang
e. Sangat efektif, dapat dipraktekkan f. Memberi kesempatan kepada siswa
dan mudah untuk digunakan
untuk bertanggung jawab terhadap
proses pembelajarannya
g. Bekerjasama dengan orang lain
h. Menetapkan pengetahuan tentang
grafik,
pengelolahan
data,
menyampaikan ide dalam bahasa yang
baik dan keterampilan yang lain52

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada model
pembelajaran SSCS, siswa dibimbing untuk mencari apa yang mereka butuhkan
dalam belajar dan memperluas pengetahuan mereka sendiri sehingga mengalami
proses pembelajaran bermakna. Model SSCS juga digunakan untuk membuat
pembelajaran lebih terfokus pada siswa lebih banyak berdiskusi dan bereksplorasi.
Model pembelajaran tersebut sangatlah ideal untuk dikembangkan dalam
pembelajaran. Model pembelajaran SSCS juga dapat merangsan siswa untuk
berpikir mendalam yang dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan
kehidupan

sehari-harinya.

Sehingga

apa

yang

dipelajari

siswa

dapat

diimplementasikan dalam kehidupannya.
b. Kekurangan Model Pembelajara SSCS
Adapun kekurangan dari model SSCS adalah memerlukan pemahaman
konsep yang lebih dan berpikir tingkat tinggi ketika dalam pembelajaran pada fase
solve, siswa diharapkan memahami masalah atau pertanyaan yang mereka peroleh
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untuk dipecahkan. Sedangkan dalam fase ini siswa mencari solusinya dengan cara
eksperimen yang mereka rancang sendiri. Namun pada saat fase ini peranan dan
perhatian guru sangatlah diperlukan agar siswa dapat melaksanakan eksperimen
dengan baik.53
B. Penelitian Relevan
Dalam pembahasan ini penulis bukanlah orang pertama yang mengadakan
penelitian dengan menggunakan model pembelajaran SSCS (Search, Solve,
Create, Share), sebab telah ada penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan
sebagai referensi awal baik yang penelitian yang sama maupun penelitian yang
mendekati untuk kemudian menyempurnakan atau hanya sekedar melengkapi
penelitian ini.
1. Penelitian oleh Ahmad Sukur Ato. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan model SSCS (Search, Solve, Create,
Share) mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1
kabangka pada materi pokok optika geometri. Hal ini terlihat dengan adanya
kenaikan persentase hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 kabangka pada
materi pokok optika geometri, yaitu pada pelaksanaan tindakan model SSCS
(Search, Solve, Create, Share) siklus I diperoleh hasil belajar siswa dengan
nilai rata-rata 71,57 dan ketuntasan hasil belajar sebesar 81,57%, sedangkan
pada siklus II diperoleh nilai ratarata 77,10 dan ketuntasan hasil belajar sebesar
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89,47%. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dengan menggunakan
model pembelajaran model SSCS (Search, Solve, Create, Share) hasil belajar
siswa silkus II lebih besar dari siklus I.54
2. Penelitian oleh Lia Amelia, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat
pengaruh model SSCS (Search, Solve, Create, Share) terhadap hasil belajar
siswa pada konsep fluida statis. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rata-rata
hasil posttess kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol dan uji-t
didapatkan th hitung pada taraf signifikan 5% sebesar 3,70 sedangkan tt tabel
sebesar 2,021. Hal ini menunjukan bahwa th hitung > tt tabel, artinya terdapat
pengaruh model SSCS terhadap hasil belajar siswa pada konsep fluidah statis.55
3. Penelitian oleh Fella Ferdialuri, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak
terdapat perbedaan hasil belajar aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan
yang signifikan antara siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL tipe
SSCS dan CPS pada pembelajar pada pembelajaran tematik di kelas IV SD 01
kota bengkulu.56
4. Penelitian oleh Reni Rantika, Hasil penelitian menunjukkan bahwa model
SSCS berbantu asking card berpengaruh secara signifikan terhadap
kemampuan berfikir kreatif peserta didik. Hal ini ditunjukkan dan dibuktikan
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dengan hasil analisis menggunakan uji independent sample t-tes sebesar 0,022
(<0,05), maka ho ditolak dan ha diterima artinya rata-rata skor kemampuan
berpikir kreatif peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata
kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol.57
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan di atas dapat diketahui
dari dua segi, pertama, dari segi mata pelajaran peneliti mengkhususkan pada
mata pelajaran pendidikan agama Islam sedangkan penelitian relevan di atas
mengkhususkan pada mata pelajaran fisika, kedua, dari segi tempat peneliti
melakukan penelitian di SMPN 3 Kambowa sedangkan penelitian relevan tempat
penelitiannya berbeda-beda. Adapaun persamaan penelitian ini dengan penelitian
relevan di atas adalah sama-sama menggunakan model pembelajaran SSCS
(Search, Solve, Create, Share) dalam penelitian.
C. Kerangka Berpikir
Gambaran pembelajaran yang dilakukan dalam penyampaian materi
pembelajaran PAI di kelas belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena
guru hanya memberikan penjelasan kepada siswa sehingga mengakibatkan banyak
siswa yang tidak paham atau masih kurang mengerti dengan materi yang
diajarkan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka metode atau model pembelajaran
yang digunakan guru perlu diubah yaitu dengan menerapkan model pembelajaran
SSCS (Search, Solve, Create Dan Share). Selanjutnya dengan menerapkan model
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pembelajaran tersebut dapat menuntut siswa untuk mengutamakan kerjasama atau
kelompok dalam memecahkan masalah. dengan kerjasama atau kerja kelompok
tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa.
Secara sistematis kerangka pemikiran dari penelitian ini ditunjukan pada
bagan berikut :
Hasil belajar PAI rendah
Model pembelajaran
konvesional
Teacher
center

Siswa pasif dengan metode
guru yang monoton

Motode pembelajaran
monoton

Perbaikan proses
pembelajaran
Model pembelajaran SSCS
Guru sebagai
Fasilitator dan pembimbing

Student
center

Siswa aktif

Metode bervariasi

Hasil belajar PAI
siswa meningkat
Gambar 2.2
Kerangka Pikir.

D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori di atas maka hipotesis tindakan pada penelitian
ini adalah hasil belajar PAI pada siswa kelas VIII dapat ditingkatkan melalui
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penerapan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create Dan Share) di
SMPN 3 Kambowa Kabupaten Buton Utara.

