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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Definisi Hasil Belajar 

 

Belajar adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Dalam pengertian lain definisi belajar itu adalah : 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.2 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan yang terjadi pada diri sesesiswa karena perubahan belajar adalah: 

pengetahuan (knowledge), pengertian (understanding), kemahiran (skill), sikap 

(attitude), nilai-nilai (values). Oleh karena itu, belajar adalah suatu kegiatan bertujuan 

yang disadari bersifat merenungkan hal yang baru serta hasilnya dapat digunakan 

dalam situasi apapun. Pada dasarnya prinsip belajar adalah: Kematangan jasmani dan 

                                                           
2Syaiful Bahri Djamarah,  Psikologi Belajar  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 141 
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rohani, memiliki kesiapan, memahami tujuan, memiliki kesungguhan, ulangan, dan 

latihan.3 

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka perlu diorganisasi sedemikian 

rupa sehingga guru tidak melakukan kesalahan dalam pembelajaran. Didalam belajar 

terdapat beberapa unsur yaitu : 

Menurut Anni Chatarina dkk, unsur-unsur belajar adalah sebagai berikut:  

a) Pembelajar 

Pembelajar dapat berupa peserta didik, warga dan peserta pelatihan. 

b) Rangsangan (stimulus) 

Rangsangan adalah peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajaran. 

Dalam kehidupan sesesiswa terdapat banyak stimulus yang berada di 

lingkungannya. 

c) Memori 

Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.  

d) Respon  

Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. Pembelajar 

yang sedang mengamati, stimulus, maka memori yang ada didalam dirinya 

kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut.4 

                                                           
3Darsono, Belajar dan Pembelajaran (Semarang: IKIP Press, 2009), h. 4 
4Anni Chatarina dkk, Psikologi Belajar,(Malang: UPT MKK Universitas Negeri Malang, 

2009), h. 2 
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Hasil belajar merupakan salah satu unsur dalam belajar mengajar. Dalam 

definisi yang lain hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 

belajar yang dicapai dengan kriteria tertentu hal ini mengisyaratkan bahwa objek 

yang dinilainya adalah hasil belajar siswa.5 Hasil belajar diperoleh pada akhir proses 

pembelajaran dan berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau 

memahami suatu bahan yang diajarkan yang dapat diketahui berdasarkan penilaian 

yang dilakukan oleh guru melalui tes. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang berorientasi 

pada proses belajar mengajar yang dialami siswa.6 

Perubahan dalam diri siswa menurut Burhanuddin Salam adalah sebagai berikut:  

“Perubahan dalam diri siswa belum pasti perubahan dalam proses belajar, 

karena sebagian diakibatkan oleh proses perkembangan dan pertumbuhan, 

seperti kematangan, tetapi hal tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Karena belajar merupakan suatu proses, ia 

membutuhkan waktu serta usaha”.7 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil 

yang dicapai oleh murid setelah mengikuti proses pembelajaran melalui tes hasil 

belajar atau evaluasi yang telah ditentukan guru.  

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil yang diperoleh siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar dalam 

jangka waktu tertentu, umumnya hasil belajar dalam sekolah berbentuk pemberian 

                                                           
5Oemar Hamalik,  Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 20 
6Sudjana, Metode Statistik  (Bandung:Tarsito, 2011), h. 34 
7Burhanuddin Salam, Cara Belajar yang Sukses di Perguruan Tinggi (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), h. 3 
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nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah 

menguasai materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya hasil belajar ini 

dinyatakan dengan angka, huruf, atau kalimat dan terdapat dalam periode tertentu. 

 

2. Bentuk-Bentuk Hasil Belajar 

 

Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai 

sesesiswa belajar. Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan 

itu merupakan suatu target atau tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut M. Gagne 

ada 5 macam bentuk hasil belajar:8 

a. Keterampilan Intelektual (yang merupakan hasil belajar yang terpenting dari 

sistem lingkungan) 

b. Strategi Kognitif (mengatur cara belajar sesesiswa dalam arti seluas-luasnya, 

termasuk kemampuan memecahkan masalah) 

c. Informasi Verba, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Kemampuan ini 

dikenal dan tidak jarang. 

d. Keterampilan Motorik yang diperoleh disekolah, antara lain keterampilan 

menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan sebagainya 

e. Sikap dan nilai, berhubungan dengan intensitas emosional yang dimiliki oleh 

sesesiswa, sebagaimana dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku 

terhadap siswa, barang, dan kejadian.  

                                                           
8Darsono, Belajar dan Pembelajara, (Semarang: IKIP Press, 2009), h. 4 
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Menurut Benjamin S. Bloom, memaparkan bahwa hasil belajar 

diklarifikasikan kedalam 3 ranah yaitu: 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual ranah kognitif terdiri dari 6 aspek, 

yaitu: 

1) Pengetahuan hafalan (knowledge) ialah tingkat kemampuan untuk mengenal 

atau mengetahui adanya respon, fakta, atau istilah-istilah tanpa harus 

mengerti, atau dapat menilai dan menggunakannya 

2) Pemahaman adalah kemempuan memahami arti konsep, situasi serta fakta 

yang diketahuinya. Pemahaman dibedakan menjadi 3 kategori: 

a) Pemahaman terjemahan 

b) Pemahaman penafsiran 

c) Pemahaman eksplorasi 

3) Aplikasi atau penerapan adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkrit 

yang dapat berupa ide, teori atau petunjuk teknis. 

4) Analisis adalah kemampuan menguraikan suatu intregasi atau situasi tertentu 

kedalam komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuknya. 

5) Sintesis yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam suatu 

bentuk menyeluruh. 

6) Evaluasi adalah membuat suatu penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, 

situasi, dan lain sebagainya. 
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b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai sebagai hasil belajar, ranah afektif terdiri dari: 

1) Menerima, merupakan tingkat terendah tujuan ranah afektif berupa perhatian 

terhadap stimulus secara pasif yang meningkat secara lebih aktif. 

2) Merespon, merupakan kesempatan untuk menanggapi stimulus dan merasa 

terikat serta secara aktif memperhatikan. 

3) Menilai, merupakan kemampuan menilai gejala atau kegiatan sehingga 

dengan sengaja merespon lebih lanjut untuk mencapai jalan bagaimana dapat 

mengambil bagian atas yang terjadi. 

4) Mengorganisasi, merupakan kemampuan untuk membentuk suatu sistem 

nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. 

5) Karakteristik, merupakan kemampuan untuk mengkonseptualisasikan 

masing-masing nilai pada waktu merespon, dengan jalan mengidentifikasi 

karakteristik nilai atau membuatpertimbangan-pertimbangan.9  

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berhubungan dengan keterampilan motorik, manipulasi benda 

atau kegiatan yang memerlukan koordinasi saraf dan koordinasi badan antara 

lain: 

1) Gerakan tubuh, merupakan kemampuan gerakan tubuh yeng mencolok. 

                                                           
9Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h. 206 
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2) Ketepatan gerakan yang dikoordinasikan, merupakan keterampilan yang 

berhubungan dengan urutan atau pola dari gerakan yang dikoordinasikan 

biasanya behubungan dengan gerakan mata, telinga dan badan. 

3) Perangkat komunikasi non verbal, merupakan kemampuan mengadakan 

komunikasi tanpa kata. 

4) Kemampuan berbicara, merupakan yang berhubungan dengan komunikasi 

secara lisan.10 

Untuk mempermudah mengetahui hasil belajar, maka bentuk-bentuk hasi 

belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk hasil belajar Benjamin S. 

Bloom. Hal ini didasarkan pada alas an bahwa ke 3 ranah yang diajukan lebih terukur 

dalam artian bahwa untuk mengetahui hasil belajar yang dimaksudkan mudah dapat 

dilaksanakan, khususnya pada pembelajaran yang bersifat formal. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari 

lingkungan, dan faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruh terhadap hasil belajar 

yang dicapai. Seperti dikemukakan oleh Clark bahwa hasil belajar siswa disekolah 

70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa, dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.  

Hasil yang dapat diraih masih bergantung dari lingkungannya. Artinya, ada 

faktor-faktor yang berada diluar yang dicapai. Salah satunya lingkungan belajar yang 

                                                           
10Sudjan, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2015), h. 24 
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paling dominan mempengaruhi hasil belajar disekolah adalah kualitas pengajaran. 

Maksud dari kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses 

belajar dalam mencapai tujuan pengajaran.  

Oleh sebab itu siswa disekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 

kualitas pengajaran. Pendapat ini sejalan dengan teori belajar disekolah (theory 

school learning) dari Bloom yang mengatakan ada tiga variabel dalam teori belajar 

disekolah yakni:11 1) karakteristik individu, 2) kualitas pengajaran, 3) hasil belajar 

siswa. Sedangkan carol berpendapat bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lima 

faktor yakni, (a) bakat belajar, (b) waktu yang tersedia untuk belajar, (c) waktu yang 

diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas pengajaran, dan (e) 

kemampuan individu. Empat faktor di atas berkenaan (a, b, c, e) dengan kemampuan 

individu dan faktor (d) adalah faktor diluar individu (lingkungan).  

Kedua faktor di atas (kemampuan siswa dan kualitas pengajaran) mempunyai 

hubungan perbandingan lurus dengan hasil belajar siswa. Artinya, makin tinggi 

kemampuan siswa dan kualitas pengajaran, makin tinggi pula hasil belajar siswa. 

Adanya kualitas pengajaran, khususnya kompetensi guru terhadap belajar 

siswa, telah ditunjuk oleh hasil penelitian. Salah satu diantaranya penelitian bidang 

pendidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 76,6% hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh kompetensi guru, dengan rincian, kemapuan guru mengajar 

memberikan sumbangan 32,43% penguasaan materi pembelajaran memberikan 

                                                           
11Syafaruddin & Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: PT Ciputat Press, 

2010), h. 43 
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sumbangan 32,58% dan sikap guru terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 

8,60%.  

Disamping faktor guru, kualitas pengajaran dipengaruhi juga oleh 

karakteristik kelas. Variabel karakteristik kelas antara lain :12 

a. Besarnya (class size). Artinya, sedikitnya jumlah siswa yang belajar. Ukuran yang 

biasa digunakan adalah ratio 1:40, artinya, satu siswa guru melayani 40 siswa 

siswa. Diduga makin besar jumlah siswa yang harus dilayani guru dalam satu 

kelas makin rendah kualitas pengajaran, demikian pula sebaliknya. Secara logika 

atau akal sehat, tak mungkin guru dapat mengembangkan kegiatan belajar yang 

efektif dalam situasi kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak. 

b. Suasana belajar. Suasana belajar yang demokratis akan memberikan peluang 

mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan suasana yang kaku, 

displin yang ketat dengan otoritas ada pada guru. Dalam suasana belajar, 

mengajukan pendapat, berdialog dengan sesame teman sekelas dan lain-lain. 

Perasaan cemas dan khawatir pada siswa sering tidak menumbuhkan kekreatifan 

belajar siswa. 

c. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Sering kita temukan bahwa guru satu-

satunya sumber belajar dikelas. Situasi ini kurang menunjukan kualitas 

pengajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai siswa tidak optimal. Kelas harus 

diusahakan sebagai laboratorium belajar bagi siswa. Artinya, kelas harus 

                                                           
12Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Padang:Ciputat Press, 

2009),h.47 
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menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku pelajaran, alat peraga, dan lain-

lain. Disamping itu harus diusahakan agar siswa diberi kesempatan untuk berperan 

sebagai sumber belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pengajaran disekolah adalah 

karakteristik sekolah itu sendiri. Karakteristik sekolah berkaitan dengan disiplin 

sekolah, perpustakaan yang ada disekolah, letak geografis sekolah, lingkungan 

sekolah, etika (sekolah memberikan rasa nyaman dan kepuasan belajar), bersih, rapih 

dan teratur. 

 

B. Deskripsi Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang 

berkenaan dengan aspek-aspek sikap nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. Oleh 

karena pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan 

pemerintah.13 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran islam, bersikap 

inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati siswa lain dalam hubungan 

                                                           
13 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 87 



19 

 

  19 

   

kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.14 

Pendidikan islam merupakan usaha untuk merealisasikan fungsi ajaran agama 

dalam kehidupan manusia dan social. Islam memformulasikan hal tersebut dalam 

konsep al-Amr bi al-Ma’ruf al-Nahy’an al-Munkar sesuai dengan firman Allah QS. 

Ali Imran/03: 104, sebagai berikut: 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ  َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   َوأُولََٰ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

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

munkar; merekalah siswa-siswa yang beruntung.”15 

 

2. Tujuan Pembelajaran Materi PAI  

 

Secara umum Pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama 

islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa dan 

bernegara. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ruang lingkup materi Pendidikan 

Agama Islam pada dasarnya mencakup tujuh unsur pokok, yaitu Alquran Hadis, 

                                                           
14Aminuddin, dkk, Membangun Karakter dan pribadian Melalui Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta Barat dan Yogyakarta; Graha Mulia dan UIEU-University Pers,2009), h.1 
15Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 
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keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak dan tarikh (sejarah islam) yang 

menekankan pada perkembangan politik.16 

Menurut Abdurrahman Syahidin, karakteristik tujuan umum pendidikan islam 

adalah diarahkan pada hal-hal yang berhubungan dengan persiapan-persiapan untuk 

memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.17 Sedangkan tujuan pendidikan 

dalam Alquran beribadah kepada Allah swt.  

Dalam pengertian yang luas, meliputi masalah-masalah ritual dan social, 

dengan maksud untuk melaksanakan tugas kekhalifahan, yaitu memakmurkan bumi 

persada di atas hukum-hukum Allah, antara lain: 

1. Menyadarkan manusia sebagai individu akan posisinya diantara makhluk yang lain 

dan tanggung jawabnya secara pribadi dalam kehidupannya. 

2. Menyadarkan manusia akan hubungan dan tanggung jawabnya sebagai makhluk 

sosial.18 

Pendidikan Al-Quran berkeyakinan bahwa tujuan yang benar dari pendidikan 

adalah melahirkan manusia- manusia beriman dan berilmu pengetahuan, yang dari 

imannya itu akan melahirkan tingkah laku terpuji (akhlak karimah).19 Karena tujuan 

pendidikan islam diantaranya menjadi insan kamil menjadikan peserta didiknya 

menjadi manusia saleh yang utuh, saleh pada dirinya dan sanggup 

                                                           
16Aminuddin, dkk, Membangun Karakter dan pribadian Melalui Pendidikan Agama Islam..., 

h.78 
17Syahidin, Menelususri Metode Pendidikan dalam Al-Qur’an, (Bandung: CV Alfabeta, 

Vol.1, 2009), h.10 
18 Syahidin, Menelususri Metode Pendidikan dalam Al-Qur’an..., h.63 
19Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: Sukses Offset, 

Vol.1, 2010), h.3 
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mentransformasikan keluar dirinya. Serta mengharapkan peserta didik menjadi 

manusia yang bersungguh-sungguh mensyukuri seluruh ciptaan Allah SWT., mampu 

memisahkan yang jelek dari yang baik, mempertahankan kebaikan, kritis dalam 

mendengarkan pembicaraan, dan pandai menimbang-nimbang ucapan.20  

 

C. Teori-Teori Belajar 

1. Teori Kognitif Sosial 

a. Albert Bandura 

Teori kognitif sosial adalah teori yang berusaha menjelaskan sosialisasi dan 

pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian. Sebenarnya, ada banyak teori 

yang berusaha menjelaskan bagaimana manusia bersosialisasi, antara lain 

psikoanalisis, fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksi simbolik. Teori 

kognitif sosial, seperti teori-teori ini, mengkaji proses pembelajaran, pembentukan 

kepribadian, dan pengaruh lingkungan terhadap individu yang sedang 

bersosialisasi. 

Teori kognitif sosial (social cognitive theory) ini menekankan bahwa di 

samping faktor sosial, faktor kognitif dan mental individu memainkan peran 

penting dalam pembelajaran.Faktor kognitif adalah ekspektasi atau harapan 

individu untuk meraih keberhasilan. Bandura dengan demikian mengembangkan 

model yang dapat disebut deterministik resiprokal, yang terdiri dari tiga faktor 

                                                           
20Bambang Q-Anees & Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Bandung: 

Refika Offset, Vol. 2, 2009), h.52-54 
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utama, yaitu: (a) perilaku, (b) person/kognitif, dan (c) lingkungan. Faktor ini bisa 

saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan memengaruhi 

perilaku; perilaku memengaruhi lingkungan, begitu pula faktor person/kognitif 

memengaruhi perilaku. Yang dimaksud faktor person oleh Bandura antara lain 

terutama pembawaan, kepribadian, dan temperamen; sementara faktor kognitif 

mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran dan kecerdasan. 

Dalam model ini, faktor person (kognitif) memainkan peranan amat 

penting. Faktor person (kognitif) yang ditekankan oleh Bandura adalah self-

efficacy atau efikasi diri. Bandura mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan 

pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan 

efektif. Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil dan sukses.  

Individu dengan efikasi diri tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan 

masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan bahwa strategi yang 

sedang digunakan itu tidak berhasil. Menurutnya, individu yang memiliki efikasi 

diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan.  

 

b. Teori Kognitif Menurut Jean Piaget 

 

Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada 

aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya.21
 

Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu 

                                                           
21Al Rasyidin & Wahyudin Nur Nasution, Teori Belajar dan Pembelajara, (Medan: Perdana 

Publishing, 2011), h. 30 
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tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi 

sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya lingkungan sosialnya berada di 

antara individu dengan lingkungan fisiknya. Interaksi Individu dengan siswa lain 

memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap 

alam.22  

Piaget mengemukakan bahwa, perkembangan kognitif memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya 

merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakekatnya merupakan 

perkembangan kemampuan penalaran logis (development of ability to respon 

logically).23
  

Bagi Piaget, berfikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari 

sekedar mengerti. Semakin bertambah umur sesesiswa, maka semakin kompleks 

susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. 

Proses perkembangan mental bersifat universal dalam tahapan yang umumnya 

sama, namun dengan berbagai cara ditemukan adanya perbedaan penampilan 

kognitif pada tiap kelompok manusia. Sistem persekolahan dan keadaan sosial 

ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan penampilan dan 

perkembangan kognitif pada individu, demikian pula dengan budaya, sisitem nilai 

dan harapan masyarakat masing-masing.24 

                                                           
22Mustakim dan Abdul Wahab, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 34 
23Agus Suyanto, Psikologi Permbangan, (Jakarta: PT. Aksara Baru, 2009), h. 49 
24Sutarto, Teori Kognitif dan Implikasinya Dalam Pembelajaran, (Universitas Islam Negeri 

Imam Bonjol Padang: ISLAMIC COUNSELING, vol. 1, no. 02, 2017), h. 3-4 
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D. Deskripsi Metode Crossword Puzzel 

1. Devinisi Crossword Puzzel 

 

Permainan Crossword Puzzel di Indonesia lebih dikenal dengan istilah 

Teka-Teki Silang (TTS). Crossword Puzzel ini merupakan salah satu permainan 

yang mempunyai nilai edukasi, bukan hanya menjadi salah satu permainan yang 

dimuat di majalah-majalah akan tetapi permainan ini digunakan dalam 

pembelajaran. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak secara definitif dijelaskan 

apa itu teka-teki. Teka-teki yang difahami adalah mengisi kolom-kolom yang 

kosong yang diawali pertanyaan- pertanyaan  secara mendatar dan menurun. 

Sebagai contoh: Nama ibu kota Negara Indonesia, Jawaban: Jakarta.25 

Pada desember 1913, Arthur Wynne menerbitkan TTS (Teka Teki 

silang) dalam majalah New York Word dengan format seperti yang ita kenal saat 

ini. Teka-teki ini, yang bisa dilihat di situs web Crossword Tourament, sering 

disebut sebagai TTS pertama, dan Wynne sebagai penemunya. TTS kemudian 

menjadi fitur mingguan dimajalah tersebut. Buku kumpulan TTS pertama terbit 

pada 1924, diterbitkan oleh simon and Schuster.bukunya terbukti laris dan TTS 

menjadi salah satu benda terpopuler pada tahun 1924. Pada tahun 1970-an di 

Jakarta terbit “Asah Otak”, sebuah majalah TTS dan berbagai teka-teki lainnya. 

                                                           
25Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences: Mengajar 

Sesuai rja Otak Dan Gaya Belajar Siswa, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.101 
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Penerbitan ini ternyata sukses sehingga banyak terbitan serupa yang segera 

mengikutinya. 

Pada tahun 1995, Dr. Melvin L, Silberman sesiswa guru besar kajian 

psikologi pendidikan di Temple University yang berspesialisasi dalam psikologi 

pengajaran, menerbitkan sebuah buku berjudul “101 Ways to Make Training 

Aktive”.26 Didalam bukunya berisi tentang strategi-strategi praktis pembelajaran 

yang ditulis oleh Melvin L.Silberman dalam bukunya adalah strategi 

pembelajaran aktif Crossword Puzzel. 

Crossword Puzzel adalah susunan tes peninjauan kembali dalam bentuk 

teka0teki silang yang dapat mengundang minat dan partisipasi peserta didik, 

yang mana teka-teki silang ini bisa diisi secara persiswaan atau kelompok. 

Fungsi kegunaan dari teka-teki silang itu sendiri yaitu membangun 

saraf-saraf otak yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja 

otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus menerus belajara 

dengan santai, selain itu dengan metode ini dapat membuat siswa tidak cepat 

bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Karena fungsi teka-teki silang 

inilah dapat dijadikan senjata bagi guru untuk mengetahui pemahaman bagi 

siswa setelah materi yang diajarkan.  

 

 

                                                           
26 Melvin L.Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 

Nursamedia, 2009), h.5. 
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2. Langkah-Langkah strategi Crossword Puzzel 

 

Menggunakan TTS dapat dilakukan guru dengan cara mendownload 

free Software eclipse Crossword pada http://penelitian 

_tindakankelas.blogspot.com sehingga pekerjaan guru relative lebih ringan dan 

tetap membuat siswa belajar.  

Namun masih banyak guru yang gagap teknologi ketika menggunakan 

komputer dalam pembelajaran, sehingga membuat TTS dimuat secara manual 

dan tentu ini agak rumit ketika mencocokan antara kesinambungan redaksi kata 

dari setiap pertanyaan-pertanyaan mendatar dan menurun.27  

Adapun langkah-langkah metode pembelajaran Crossword puzzle:28 

a. Guru menjelaskan materi selama 15 menit dan siswa menyimak  

b. Guru membagi kelompok sebanyak 5 kelompok dan menentukan ketua 

kelompok dari suara terbanyak (fungsi ketua kelompok untuk 

mengantisipasi terjadinya keributan dalam kelompok) 

c. Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan 

d. Guru menayangkan video yang berkaitan dengan materi dan meminta 

siswa untuk memberikan tanggapan. 

e. Guru membagikan lembar Crossword Puzzle  (teka-teki silang) kepada 

masing-masing kelompok. 

f. Guru membatasi waktu selama 10 menit untuk mengerjakan teka-teki.  

g. Memberikan hadiah kepada kelompok atau individu yang mengerjakan 

paling cepat dan benar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27Alamsyah Said, Andi Budiman Jaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences: 

Mengajar Sesuai rja Otak Dan Gaya Belajar Siswa,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h. 102 
28Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.12 

http://penelitian/
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3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Crossword Puzzel 

 

Kelebihan Crossword Puzzel dalam proses pembelajaran diantaranya, 

yaitu: 

a. Melalui Crossword Puzzel  siswa sedikit banyak telah memunculkan 

semangat belajar dan rasa percaya diri pada setiap siswa. Karena metode ini 

dapat memacu diri siswa untuk lebih menggali konsep-konsep materi yang 

diajarkan sehingga menghasilakan rasa keingintahuan dan percaya diri yang 

tinggi. 

b. Melalui Crossword Puzzel  ini siswa belajar untuk lebih menggali potensi 

yang ada pada dirinya dan dapat lebih menghargai talenta yang telah 

dianugerahkan tuhan kepadanya. Selain ini siswa juga belajar untuk 

menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

c. Metode pembelajaran ini sangat efektif karena mampu meningkatkan aktivitas 

dan dan keaktifan siswa dalam bentuk interaksi baik antara siswa dengan guru 

maupun antara siswa dengan lainnya. 

d. Secara keseluruhan metode ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan minat 

belajar pada siswa. 

e. Sifat kompetitif dalam permainan Crossword Puzzel  dapat mendorong 

peserta didik untuk berlomba-lomba ketika proses pembelajaran berlangsung. 
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Adapun kekurangan Crossword Puzzel dalam proses pembelajaran 

yaitu: 

a. Sedikitnya waktu yang tersedia, sedangkan waktu yang harus disampaikan 

sangat banyak. 

b. Penerapan metode pembelajaran Crossword Puzzel dalam ruang kelas juga 

memungkinkan diskusi hangat dalam kelas. Adakalanya siswa berteriak atau 

bertepuk tangan untuk mengungkapkan kegembiraannya ketika mampu 

memecahkan suatu masalah. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi guru dan 

siswa yang berada dalam kelas. 

c. Banyak mengandung unsur spekulasi, siswa yang lebih dulu berhasil dalam 

permainan Crossword Puzzel belum dapat dijadikan ukuran bahwa dia 

sesiswa siswa yang lebih pandai dari lainnya. 

d. Tidak semua materi pelajaran dapat diinterpretasikan dengan pembelajaran 

aktif Crossword Puzzel dan jumlah siswa yang relatif besar sulit melibatkan 

keseluruhannya. 

e. Adanya keengganan dari para guru untuk mengubah paradigma lama dalam 

pendidikan. Kebanyakan guru sudah merasa nyaman dengan metode ceramah 

sehingga mereka enggan mencoba hal-hal baru karena dianggap 

merepotkan.29 

                                                           
29 Chiqmatun nazila,“Meningkatkan Minat Belajar Fikih Melalui Strategi Pembelajaran 

Crossword Puzzel di MTS Islamiyah Ciputat”. Diakses pada 03 Januari 2018 dari: 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28341/1/CHIQMATUN%20NAZILA-

FITK.pdf 
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4. Manfaat Strategi Crossword Puzzel 

 

Menurut M. Ghanoe didalam bukunya mengatakan bahwa teka-teki 

dapat bermanfaat didalam proses pembelajaran, diantaranya:  

a. Dapat mengasah daya ingat 

Apabila anak diberi beberapa pertanyaan dalam bentuk teka-teki, ia 

akan mengingat pengalaman-pengalaman dan kemudian ia akan memilih 

jawaban yang sesuai untuk menjawab teka-teki tersebut dan manfaatnya dapat 

mengasah daya ingat yang pernah diperoleh oleh sesiswa anak. 

b. Mengembangkan kemampuan analisa 

Dalam permainan Crossword Puzzel ini dibutuhkan konsentrasi, ketika 

ada sebuah pertanyaan siswa akan menganalisis yang mana jawaban yang cocok 

karena antara satu kata dengan kata lain saling berkaitan. 

c. Menghibur  

Metode pembelajaran Crossword Puzzel  ini sifatnya juga menghibur, 

karena dalam metode ini siswa ditintut untuk aktif maka sifatnya tidak menonton 

dan tidak membosankan. 

d. Merangsang aktifitas 

Secara tidak langsung dengan teka-teki silang siswa akan dibantu untuk 

menyalurkan potensi-potensi kreatifitas yang dimilikinya. Didalam 

mempertahankan jawaban misalnya, siswa akan belajar berargumentasi, memilih 

bahasa yang mudah difahami siswa lain dan mencari alternative untuk menjawab. 
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Tidak jarang ketika menjawab soal, siswa akan menemukan pertanyaan-

pertanyaan baru yang belum tentu didapatkan sebelumnya.30 

 

E. Media Video 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

 

Media berasal dari Bahasa Latin yaitu Medius secara harfiah berarti “tengah, 

perantara atau pengantar”. Dalam Bahasa Arab wasail, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.31 Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia mengungkapkan bahwa media adalah alat (sarana) komunikasi seperti 

koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk.32  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Media 

pembelajaran sebagai suatu alat bantu dalam proses belajar dan pembelajaran adalah 

suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Guru sadar bahwa tanpa 

bantuan media, maka materi pembelajaran sukar untuk dimengerti dan dipahami oleh 

siswa, terutama pembelajaran yang rumit dan kompleks. 

 

 

                                                           
30M. Ghanoe, Asah Otak Anda dengan Permainan Teka-teki, (Yogyakarta: Buku Biru, 2010), 

h.10 
31Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.3 
32Departemen Pendidikan dan budayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2009), h. 640 
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2. Pengertian Video 

 

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

frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar 

terlihat gambar hidup. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa video 

merupakan salah satu jenis media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu 

objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. 

Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik 

tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap.33 

 

F. Penelitian Relevan 

 

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Nur Amalia S, judul: Meningkatkan Hasil Belajar Alquran Hadis Melalui Strategi 

Crossword Puzzel Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Buton, hasil penelitian 

bahwa hasil belajar Pendidikan Agama Islam mengalami peningkatan setelah 

penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzel, yaitu pada siklus II meningkat 

menjadi 75% atau sekitar 15 siswa yang memperoleh nilai lebih dari 70 dari 

jumlah murid secara keseluruhan yaitu 20 siswa. 

                                                           
33Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.49 
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Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan 

metode pembelajaran Crossword Puzzel dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada mata 

pelajaran yang diajarkan dan jenjang sekolahnya. 

2. Wa Ode Ambo, judul: Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dengan Strategi Crossword Puzzel pada siswa kelas VI SDN 02 Poasia,  hasil 

penelitian bahwa hasil belajar Pendidikan Agama Islam mengalami peningkatan 

setelah penerapan strategi pembelajaran Crossword Puzzel, yaitu pada siklus II 

meningkat menjadi 84% atau sekitar 21 siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65 

dari jumlah murid secara keseluruhan yaitu 25 siswa. 

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan 

metode pembelajaran Crossword Puzzel dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada mata 

pelajaran yang diajarkan dan jenjang sekolahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukan bahwa pemberian tindakan-

tindakan pembelajaran yang sesuai dapat membantu siswa dalam keberhasilan 

belajarnya. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis perlu untuk mengembangkan 

penelitian tentang metode Crossword Puzzel dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada jenjang yang lebih tinggi. 

 

 

 


