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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Definisi Belajar 

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.1 

Belajar  juga dapat diartikan sebagai proses usaha yang dilakukan seseorang 

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 : 

Menurut Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya ,mengemukakan bahwa belajar adalah “suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang  untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”.2 

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

perubahan yang terjadi pada diri seseorang karena perubahan belajar adalah : 

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

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

                                                             

 
1 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar , PT Rineka Cipta: Jakarta, 2002, h..141 
2Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 2003). h.2 
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bertujuan disadari dan bersifat merenungkan hal yang baru serta hasilnya 

dapat digunakan dalam situasi yang bagaimanapun. 

Untuk   mencapai   hasil   belajar   yang   demikian,   maka   perlu 

diorganisir  sedemikian  rupa pelajaran  itu  agar  minat  siswa dapat  bangkit 

untuk mempelajarinya. Di dalam belajar ada 3 unsur pokok, yaitu : 

a. Suatu kegiatan yang dilakukan siswa untuk membawa perubahan 

pada diri  sendiri. 

b. Kegiatan  itu  mempunyai  tujuan  untuk  mendapatkan  kecakapan  

atau keterampilan baru. 

c. Perubahan itu terjadi akibat dan adanya suatu usaha yang disengaja. 

2. Definisi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan masalah yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar. Hal ini dikarenakan ukuran dari baik atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran sangat ditentukan oleh pencapaian hasil belajar murid. Hasil belajar 

merupakan wujud pencapaian peseta didik, sekaligus merupakan lambang 

keberhasilan pendidik dalam membelajarkan peserta didik.3 Hal ini dapat 

dipahami bahwa hasil belajar merupakan pengaruh-pengaruh dari lingkungan 

baik lingkungan keluarga, lingkungan, sekolah dan lingkungan masyarakat 

sekitar. 

                                                             

3 A. Muri Yusuf, Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, 

h.181 
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“Nana Sudjana mendefinisikan bahwa Hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.”.4  

“Ngalim Purwanto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tes 

hasil belajar atau achievement test adalah tes yang dipergunakan untuk 

menilai hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada murid-

muridnya, atau dosen kepada murid, dalam jangka waktu tertentu.”5 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan 

lebih dahulu oleh guru. Anak  yang berhasil dalam belajar ialah  yang 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.6 

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. 

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 

58 ayat 1 bahwa “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik  

untuk  memantau  proses  kemajuan,  dan  perbaikan  hasil  belajar peserta didik 

                                                             

4 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 3 
5 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2004), h. 33. 
6 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi anak yang berkesulitan belajar, cetakan ke-2, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 37-38.   
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secara berkesinambungan”.
7 Surapnata mengemukakan bahwa perubahan 

individu setelah belajar meliputi Sifat intensional yang merupakan perubahan 

karena pengalaman yang dilakukan peserta didik. 

1. Sifat positif aktif di mana positif pada perubahan yang bermanfaat dan 

aktif yang berarti kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa sendiri. 

2. Sifat efektif fungsional yang berarti memberikan pengaruh dan manfaat 

bagi peserta didik secara pribadi dan dapat dimanfaatkan kapanpun 

manakala dibutuhkan. 

3. Kebiasaan  belajar  baik  dari  segi  cara  belajar,  waktu  belajar, 

keteraturan belajar, suasana belajar merupakan faktor penunjang 

keberhasilan belajar peserta didik. Kebeiasaan itu perlu diketahui oleh 

guru, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah pengajaran dengan 

kebiasaan yang menunjang prestasi atau sebaliknya. Kebiasaan belajar 

yang salah harus diperbaiki dan ditinggalkan  serta  guru  mencoba  

mengembangkan  kebiasaan  belajar  baru yang lebih bermakna. Untuk 

memperoleh informasi mengenai kebiasaan belajar peserta didik, guru 

harus menggunakan tekhnik observasi atau pengamatan terhadap cara 

belajar misalnya cara membaca buku, cara mengerjakan tugas, cara 

menjawab pertanyaan, cara memecahkan masalah, cara diskusi dan 

sebagainya.8 

Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses 

belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, umumnya hasil belajar dalam 

sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai 

indikasi sejauhmana siswa telah menguasai materi pelajaran yang 

disampaikannya, biasanya hasil belajar ini dinyatakan dengan angka, huruf, atau 

kalimat dan terdapat dalam periode tertentu. 

                                                             

7 UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Cemerlang, 

2005), h. 99 

8 Sumarna Surapnata, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Armico, 2003), h. 

27. 
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3. Obyek Penilaian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan  yang terjadi dalam diri individu yang 

belajar, bukan saja perubahan yang mengenai perubahan pengetahuan tetapi 

kemampuan untuk membentuk kecakapan kebiasaan sikap, pengertian 

penguasaan dan penghargaan dalam diri individu yang belajar. Hasil belajar 

merupakan suatu hasil yang dicapai oleh siswa setelah pembelajaran dalam 

selang  waktu  tertentu,  yang  diukur  dengan  menggunakan  alat  evaluasi 

tertentu. Hasil belajar merupakan proses perubahan yang terjadi pada seseorang 

baik dari kognitif, afektif maupun dari psikomotorik. 

Dalam  sistem  pendidikan  Nasional  rumusan  tujuan  pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil  

belajar  dari  Benyamin  Bloom  yang  secara  garis  besarnya  membagi menjadi 

tiga ranah, yakni : 

a. Ranah Kognitif yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang masing-masimg aspek 

memiliki tipe kelebihan masing-masing yang membuat proses 

pembelajaran memiliki nilai. 

b. Ranah  Afektif  yaitu  berkenaan  dengan  sikap  yang  terdiri  dari  lima 

aspek,  yakni penerimaan, jawaban atau reaksi,  penilaian, organisasi, 

dan internalisasi. 
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c. Ranah pesikomotorik yaitu berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

pesikomotorik yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpreatif.9 

Ketiga ranah tersebut menjadi obyek penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru 

di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa penguasaan para 

siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Penilaian hasil belajar siswa akan 

terlihat dari sejauh mana ia dapat menangkap materi yang kita ajarkan dan 

bagaimana siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

memberikan nilai arti bagi dirinya serta materi yang guru ajarkan dapat menjadi 

acuan dalam bertindak maupun menjalankan sesuatu hal tersebut. 

4. Tolak Ukur Hasil Belajar 

Hasil   belajar   siswa   dapat   diketahui   melalui   evaluasi   atau 

assessment, karena dengan cara itulah dapat diketahui tinggi rendahnya hasil 

belajar siswa atau baik  buruk prestasi belajarnya.  Disamping itu evaluasi 

berguna  pula  untuk  mengukur  tingkat  kemajuan  yang  dicapai  oleh  siswa 

dalam satu kurun waktu proses belajar tertentu, juga untuk mengukur posisi 

                                                             

9 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 1999), h. 22-23. 
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atau keberadaan siswa dalam kelompok kelas serta mengetahui tingkat usaha 

belajar siswa. Adapun ragam evaluasi yang dapat dilakukan untuk mengukur 

hasil belajar siswa adalah sebagai berikut : 

a. Pre Test adalah evaluasi yang dilakukan guru secara rutin pada setiap 

akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah mengindentifikasi 

taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. 

b. Pos  Test  adalah  kegiatan  evaluasi  yang  dilakukan  guru  pada  setiap 

akhir penyajian materi. Tujuannya untuk mengetahui taraf penguasaan 

siswa atas materi yang telah disajikan.  

c. Evaluasi  Diagnostic  adalah  evaluasi  yang  dilakukan  setelah  selesai 

penyajian sebuah satuan pelajaran. Tujuannya adalah utuk 

mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. 

d. Evaluasi Formatif adalah evaluasi  yang dilakukan pada setiap  akhir 

penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya untuk memperoleh 

umpan balik yang sama dengan evaluasi diagnostic, yaitu untuk 

mengetahui kesulitan belajar siswa. 

e. Evaluasi  Sumatif  adalah  evaluasi  yang  digunakan  untuk  mengukur 

kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode 

pelaksanaan program pengajaran. 

f. EBTA dan EBTANAS adalah alat penentu kenaikan status siswa.10 

                                                             

10 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 136 
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Evaluasi yang akan dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa sebagai 

tolak ukur yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah: 

1. Pre Test  

2. Pos Test  

3. Evaluasi Diagnostic  

4. Evaluasi Formatif 

Prinsip umum dan penting dalam kegiatan Evaluasi, yaitu adanya 

Triangulasi atau hubungan erat tiga komponen yaitu antara : 

a. Tujuan   Pembelajaran,   artinya   bahwa   sebelum   melakukan   proses 

pembelajaran mesti kita harus memiliki tujuan pembelajaran yang yang 

akan kita capai. 

b. Kegiatan Pembelajaran, 

c. Evaluasi, artinya dalam melakukan pembelajaran, yang pastinya kita 

ingin  mengetahui   hasil   pembelajaran   untuk   itu   diperlukan  suatu 

evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa tersebut.11 

Dalam evaluasi pengajaran dapat dikategorikan menjadi dua, yakni  

Formatif dan Sumatif. 

                                                             

11 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, cet 2 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2001), h. 27 
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a. Evaluasi   formatif   bertujuan   untuk   memperbaiki   proses   belajar 

mengajar. Seperti dengan hasil tes dengan melakukan kuis analisis, 

kemudian diikuti dengan kegiatan remedial ataupun dengan menggunakan 

angket jika dibutuhkan. 

b. Evaluasi  sumatif  adalah  evaluasi  yang  dilakukan  pada  akhir  satu 

satuan  waktu  yang  didalamnya  tercakup  lebih  dari  satu  pokok 

bahasan, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 

telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya.12 

Untuk itu kedua kategori di atas, dapat memberikan nilai positif 

terhadap peningkatan penilaian hasil belajar siswa yang sesuai dengan kadar 

kemampuan berfikir siswa serta bertingkah laku. Sebagai ciri dilakukan aktifitas  

belajar  adalah  adanya  perubahan,  baik  perubahan  dalam pengetahuan, 

kecakapan atau tingkah laku yang menuju tercapainya tujuan pendidikan. 

5. Faktor Yang Memengauhi 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 kemapuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

                                                             

12 Harun Rasyid dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar (Bandung : CV Wacana Prima, 

2008), h. 4-5 
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Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain, 

seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial, ekonomi, dan faktor fisik dan fsikis. 

Faktor tersebut banyak menarik perhatian para ahli pendidikan untuk diteliti, 

seberapa kuat konstribusi/sumbangan yang diberikan oleh faktor tersebut terhadap 

hasil belajar siswa. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang 

logis dan wajar, sebab perbuatan belajar adalah perubahn tingkah laku individu 

yang dinanti dan disadarinya. Siswa harus berusaha mengerahkan segala upaya 

untuk mencapainya. 

Meskipun demikian hasil yang dapat diraih masih bergantung dari 

lingkunganya. Artinya, ada faktor-faktor yang berada diluar yang dicapai. Salah 

satu lingkungan belajar yang 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 kemapuan siswa dan 

kualitas pengajaran. Pendapat ini sejalan dengan teori belajar di sekolah (theory of 

school learning) dari blomn yang mengatakan ada tiga variabel dalam teori 

belajar di sekolah yakni :13 1) karateristik individu, 2) kualitas pengajaran 3) hasil 

belajar siswa. Sedangkan caroll 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 

                                                             

13Syaruddin & Nasution,Irwan,manajemen pembelajaran, Jakarta: PT Ciputat Press, 

2005,h.43. 
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(a,b,c,e) dengan kemampuan individu dan faktor (d) adalah faktor diluar individu 

(lingkungan). 

Kedua faktor diatas (kemampuan siswa dan kualitas pengajaran) 

mempunyai hubungan perbandinagan lurus dengan hasil belajar siswa. Artinya, 

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

belajar siswa. 

Yang menjadi persoalan adalah variabel manakah yang mempengaruhi 

kualitas. Pengajaran adalah suatu proses terjadinya interaksi antara guru dengan 

siswa salah satu yang diduga yang mempengaruhi kualitas pengajaran adalah 

guru. Cukup beralasan mengapa guru mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kualitas pengajaran, sebab guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses 

pengajaran. Ini tidaklah berarti mengesampingkan variabel lain, seperti buku 

pelajaran, dan lain-lain. 

Variabel guru yang paling dominan mempengaruhi kualitas pengajaran 

adalah kompetensi profesional yang dimilikinya. Artinya kemampuan dasar yang 

dimiliki guru, dibidang kognitif (intelektual), seperti pengusaan bahan, bidang 

sikap seperti mencintaiprofesinya dan bidang perilaku, seperti keterampilan 

mengajar, menilai hasil belajar siswa dan lain-lain. Adanya kualitas pengajaran, 

khususnya kompetensi guru terhadap belajar siswa, telah ditunjuk oleh hasil 

penelitian. Salah satu diantaranya penelitian bidang pendidikan kependudukan. 

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

dipengaruhi oleh kompetensi guru, dengan rincian, kemampuan guru mengajar 

memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan materi pembelajaran memberikan 
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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 :14 

 

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

Ukuran yang biasa digunakan adalah ratio 1 : 40, artinya satu orang guru 

melayani 40 orang 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, disiplin yang ketat dengan otoritas ada pada guru. Dalam suasana 

belajar, mengajukan pendapat, berdialog denga sesama 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 

merupakan satu-satunya sumber belajar dikelas. Situasi ini kurang 

menunjukan kualitas pengajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai siswa 

                                                             

14Ahmad Sabri,Srategi Belajar Mengajar Micro Teaching, padang: PT Ciputat 

Press, 2007 ,h..47. 
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tidak optimal. Kelas harus diusahan sebagai laboratorium belajar bagi siswa. 

Artinya kelas harus 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 di sekolah adalah 

karakteristik sekolah itu sendiri. Karakteristik sekolah berkaitan dengan disiplin 

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

sekolah, etika dalam arti sekolah memberikan perasaan nyaman, dan kepuasan 

belajar, bersih, rapi dan teratur. 

B. Deskripsi Pendidikan Agama Islam  

1. Definisi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran agama 

Islam yaitu, berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai 

dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agama Islam yang diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan acara Islam 

itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup 

di dunia maupun akhirat kelak. Menurut Ahmad D Marimba dan Ahmad Tafsir 

mengemukakan bahwa: 

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam15. Mencermati dari 

pendapat di atas dapat dipahami pendidikan agama Islam diartikan sebagai 

                                                             

15Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001), h. 32  
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usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau 

kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan agama tersebut, 

sehubungan dengan hal tersebut sebagai acuan selanjutnya dikemukakan 

bahwa: Pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar aleh 

pendidikterhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama (Insan Kamil)16. 

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam 

merupakan upaya atau usaha dalam membina dan mengembangkan potensi-

potensi yang ada dalam diri pribadi-pribadi manusia yang diupayakan seoptimal 

mungkin sehingga individu mengalami perkembangan kearah yang diinginkan 

dalam mencapai kepribadian muslim yang harmonis jasmaniah dan rohaniyah 

sesuai dengan ajaran Islam menuju kepada kebahagian hidup di dunia dan akhirat.  

2. Landasan Pendidikan Agama Islam 

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang secara 

keseluruhan menjiwai segenap prikehidupan bangsa ini, begitu pun halnya dengan 

Pendidikan Agama Islam, yang menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai 

sumber sekaligus materi pendidian agama Islam, dan bahkan ini merupakan dasar 

yang bersifat religius bagi pendidikan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, 

dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits.   

Menetapkan Al-Qur’an dan hadits sebagai dasar pendidikan agama islam 

bukan hanya dipandang sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang 

sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semanta. Namun justru karena 

                                                             

16Al-rasyidin dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 

2005), h. 32  



23 

 

 

kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar 

manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan yang 

dijadikan sebagai pedoman, Al-Qur’an sendiri menjelaskan bahwa tidak ada 

keraguan padanya, hal ini dapat dilihat pada surat Al-Baqarah/1:2 sebagai berikut: 

 

Terjemahnya: 

Kitab Al-Quran Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertakwa”17. 

Dari ayat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran dan 

kesucian Al-Qur’an tetap terpelihara baik dalam pembinaan aspek kehidupan 

spiritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. Demikian pula dengan 

kebenaran Hadits sebagai dasar kedua pendidikan Islam. Secara umum hadits 

dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, baik berupa perbuatan, perkataan maupun ketetapan, begitu pun 

kepribadian rasul sebagai tapan, begitu pun kepribadian rasul sebagai ukhwatun 

khasanah yaitu contoh teladan yang baik bagi umatnya. 

3. Tujuan Pendidikan Islam  

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan atau usaha, maka tujuan 

pendidikan adalah sesuatu yang dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. 

                                                             

17Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 8 

http://2.bp.blogspot.com/-EuwmSVqje7E/VMhaLK8FJFI/AAAAAAAAAf0/0sv6xkqYIiU/s1600/2_2.png
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Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasy dalam Abdul Mujid dan Yusuf 

Mudzakir menyatakan bahwa: 

Tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang telah diciptakan dan 

dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu hidupnya, yaitu 

pembentukan moral yang tinggi, karena pendidikan moral merupakan jiwa 

pendidikan Islam, sekalipun tanpa mengabaikan jasmani, akal dan ilmu 

praktik18. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan islam adalah untuk membentuk manusia menjadi pribadi-pribadi yang 

memilki akhlak yang mulia yang menjadi cita-cita dari Rasulullah SAW.  

C. Deskripsi Metode The Power  of  Two 

1. Definisi Metode The Power of Two 

Secara umum metode mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar 

haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, metode bisa diartikan sebagai pola umum 

kegiatan guru – murid dalam perwujudan  kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan. Istilah metode mula-mula dipakai 

dikalangan militer dan diartikan seni dalam merangcang (oprasi) peperangan, 

terutama yang erat kaitannya dengan gerakan navigasi pasukan kedalam posisi 

perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. 

                                                             

18 Abdul Mujid dan Yusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 

2006), h. 79 
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Dewasa ini istilah metode banyak dipinjam oleh bidang-bidang ilmu lain, 

termasuk bidang ilmu pendidikan. Dalam dunia pendidikan metode diartikan 

sebagai “ A plan, method, or series of activitiess designed to achieves a particular 

educational goal.”19 Jadi dengan demikian metode pembelajaran adalah dapat 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di 

desain untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua yang patut kita cermatidari 

pengertian di atas. Pertama, metode pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(angkaian tindakan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumberr daya ataukekuatandalam pembelajaran. Kedua, metode disusun untuk 

mencapai tjuan tertentu. Artinya, arah darisemua keputusan  penyusunan metode 

adalah pencapaian tujuan. Kemp menjelaskan bahwa 

Metode pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efesien. Senada dengan pendapat di atas, Dick 

dan Carey juga menyebutkan metode pembelajaran adalah  suatu set 

materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan yang bersama-sama 

digunakan untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.20 

Sedangkan “The Power Of Two menggabungkan kekuatan dua orang”21. 

Menggabung kekuatan dua orang  dalam hal ini adalah membuat kelompokkecil, 

masing-masing kelompok terdiri dari dua atau lima orang (siswa). Kegiatan ini 

dilakukan agar munculnya sinergitas dari dua orang siswa. 

                                                             

19 Abu Ahmadi, Tri Prasetiya, SBM (Metode Belajar Mengajar), (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2005), h. 11. 
20 Winar Sanjaya, Metode Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2006), h. 124. 
21 Ramayulis, Metodelogi Pendidikan Islam, (Jakarta: Nusa Media, 2006), h. 110. 
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Metode pembelajaran the power of two ini adalah termasuk bagian 

dari The Power Of Two yang merupakan salah satu cara terbaik untuk 

meningkatkan belajarlebih aktif dengan pemberian tugas belajar yang 

dilakukan dalam kelompok kecil siswa. Dukungan sesama siswa dan 

keragaman pendapat, pengetahuan, serta ketarampilan mereka akan 

membantu menjadikan belajar sebagai bagian berharga dari iklim dikelas. 

Namun demikian, belajar bersama tidaklah selalu efektif. Boleh jadi 

terdapat partisipasi yang tidak seimbang,  komunikasi yang buruk dan 

kebingungan.22 

 

Dalam pelaksanaan metode pembelajaran ini menggunakan beberapa 

sistem pengajaran dengan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan 

langkah-langkah metode pembelajaran the power of two yang mendukung untuk 

mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran siswa adalah menggunakan metode 

ceramah, kerja kelompok, diskusi, dn lain-lain. 

Metode belajar kekuatan berdua (the power of two)  termasuk bagian 

dari belajar kooperatif adalah belajar dalam kelompok kecil dengan 

menumbuhkan kerja sa23ma secara maksimal melalui kegiatan 

pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di dalamnya 

untuk mencapai kompetensi dasar. 

 

Metode the power of two ini dirancang untukmemaksimalkan belajar 

kolaboratif (bersama) dan meminimalkan kesenjangan antar siswa yang satu 

dengan  yang lain. Belajar kolaboratif menjadi populer dilingkungan pendidikan 

sekarang. Dengan menempatkan peserta didik dalam kelompok dan memberinya 

tugaas dimana mereka saling tergantung satu dengan yang lain untuk 

                                                             

22 Mel Siberman, Active Learning: 101 Metode Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani, 2002) h. 161. 
23 Tarmidzi Ramadhan, http://tarmizi.wordpress.com. Diakses tanggal  12 Januari 2018. 

http://tarmizi.wordpress.com/
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menyelesaikan pekerjaan adalah cara yang mengagumkan dengan memberi 

kemampuan pada keperluan siswa. Mereka cenderung lebih menarik dalam 

belajar karena mereka melakukannya dengan teman-teman sekelas mereka. Mel 

Siberman kembali menegaskan bahwa: 

Aktivitas belajar kolaboratif membentu mengarahkan belajar aktif. 

Meskipun belajar independen dan kelas penuh interaksi juga mendorong 

belajar aktif, kemampuan untuk mengaja melalui aktivitas kerja 

kolaboratif dalam kelompok kecil akan akan memungkinkan anda anda 

untuk memposisikan belajar dengan belajar aktif.24 

 

Pembelajaran The Power of Two merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong kepentingan dan 

keuntungan sinergi, itu karenanya 2 kepala tentu lebih baik dari 1 kepala.25 Dari 

uraian di atas maka dapart disimpulkan bahwa metode pembelajaran The Power of 

Two suatu taktik atau trik yang harus dikuasai dan diterapkan dapat tercapai 

dengan menggabung kekuatandua orang dalam proses belajar mengajar. 

 

2. Langkah-langkah pelaksanaan Metode The Power of Two 

Implementasi metode The power of two pada bidang studi Pendidikan 

Agama Islam sangat tepat sekali, karena siswaakan mudah menguasai dan 

memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru baik ajaran yang berbentuk 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam mata pelajaran tersebut. 

                                                             

24 Mel Siberman. Op.cit., h. 10 
25 Ibid., h. 161. 



28 

 

 

Adapun prosedur pengajaran dalam implementasi metode belajar the 

power of two  ditentukan pada kegiatan siswa, langkah awal adalah memilih 

bahan pelajaran, bahan pengajaran tersebut akan akan mengisi proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar harus merumuskan apa yang 

harus dilakukan siswa dan bagaimana cara mereka melakukan. Ada berbagai 

macam jenis kegiatan belajar mengajar dalam mempelajari bahan pelajaran antara 

lain mendengarkan, melihat, mengamati, bertanya, mengerjakan, berdiskusi, 

memecahkan masalah, mendemonstrasikan, melukiskan atau menggambarkan, 

mencoba, dan lain-lain. Dalam implementasi metode the power of two  terhadap 

prosedur untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan seorang 

pendidik pun harus dapat menggunakan metode belajar the power of two dalam 

proses belajar mengajar berlangsung. Adapun langkah-langkah metode the power 

of two adalah: 

a. Berilah peserta didik satu atau lebih pertanyaan yang membutuhkan 

refleksi dan pikiran. Pertanyaannya: 

b. Mintalah peserta didik untuk menjawab pertanyaan sendiri-sendiri. 

c. Setelah semua melengkapi jawabannya. Bentuklahsiswa secara 

berpasangan dan mintalah mereka untuk berbagai jawaban dengan 

yang lain. 

d. Mintalah pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk masing-

masing pertanyaan dengan memperbaiki masing-masing respon 

individu. 

e. Ketika semua pasangan selesai menulis jawaban baru, bandingkan 

jawaban dari masing-masing pasangan ke pasangan yang lain.26 

 

                                                             

26 Ibid.,h. 162 
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Metode The Power of Two ini juga dapat divariasikan berdasarkan pada 

karakter dan keadaan atau kebutuhan yang tersedia pada sebuah kelas dalam 

sebuah lembaga pendidikan, hal ini bisa saja dilakukan dengan: 

a. Undanglah seluruh kelas untuk menyeleksi jawaban terbaik bagi 

masing-masing pertanyaaan. 

b. Untuk menghemat wktu, tentukan pertanyaan tertentu untuk pasangan 

tertentu. Ini lebih baik daripada tiap pasangan menjawab semua 

pertanyaan.27 

 

Menurut Tarmidzi Ramadhan, prosedur metode belajar kekuatan berdua 

(The Power Of Two)  ini sebagai berikut: 

a. Guru memberi peserta didik satu atau lebih pertanyaan yang 

membutuhkan refleksi dan pikiran. 

b. Guru meminta peserta didikuntuk menjawab pertanyaan sendiri-

sendiri. 

c. Setelah semua melengkapi jawabannya, guru membentuk siswa ke 

dalam pasangan dan meminta mereka untuk berbagi (sharing) 

jawabannya dengan jawaban yang dibuat teman yang lain. 

d. Guru meminta pasangan tadi untuk membuat jawaban baru untuk 

masing-masing pertanyaan dengan memperbaiki respons masing-

masing individu. 

e. Ketika semua pasangan selesai menulis jawaban baru, guru 

membandingkan jawaban dari masing-masing pasangan ke pasangan 

yang lain.28 

Disatu sisi ada faritif yang ditawarkan oleh Sanaky yang kembali dikutip 

oleh Tarmidzi Ramadhan, penerapan  metode belajar “kekuatan berdua” (The 

Power of Two) dengan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan guru 

sebagai berikut: 

                                                             

27 Ibid.,h. 162 
28 Tarmidzi Ramadhan, op. Cit., http://tarmizi.wordpress.com. Diakses tanggal  12 Januari 

2018. 

http://tarmizi.wordpress.com/
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a. Langkah pertama, membuat problem. Dalam proses belajar, guru 

memberikan satu atau lebih pertanyaan pada peserta didik yang 

membutuhakan refleksi (perenungan) dalam menentukan jawaban. 

b. Langkah kedua, guru meminta peserta didik untuk merenung dan 

menjawab pertanyaan sendiri-sendiri. 

c. Langkah ketiga, guru membagi peserta didik berpasang-pasangan. 

Pasangan kelompok ditentukan menerut daftar urutan absen atau bisa 

juga diacak. Dalam proses belajar setelah semua peserta didik 

melengkapi jawabannya, bentukalah ke dalam pasangan dan mintalah 

mereka untuk berbagi (shering) jawaban dengan yang lain. 

d. Langkah keempat, guru meminta pasangan untuk berdiskusi mencari 

jawaban baru. Dalam proses belajar, guru meminta siswa untuk 

membuat jawaban baru untuk masing-masing pertanyaan dengan 

memperbaiki respon masing-masing individu. 

e. Langkah kelima, guru meminta peserta untuk mendiskusikan hasil 

sharingnya. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak untuk berdiskusi 

secara lklasikal untuk membahas permasalahan yang belum jelasatau 

yang kurang dimengerti.semua pasangan membaningkan jawaban dari 

masing-masing pasangan ke pasangan yang lain. Untuk mengakhiri 

pembelajaran guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan 

materi pembelajaran.29 

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian kali ini yaitu 

mencoba menggunakan langkah-langkah yang dituliskan oleh  Tarmidzi 

Ramadhan diatas, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Guru memberi peserta didik satu atau lebih pertanyaan yang 

membutuhkan refleksi dan pikiran. 

b. Guru meminta peserta didikuntuk menjawab pertanyaan sendiri-

sendiri. 

c. Setelah semua melengkapi jawabannya, guru membentuk siswa ke 

dalam pasangan dan meminta mereka untuk berbagi (sharing) 

jawabannya dengan jawaban yang dibuat teman yang lain. 

                                                             

29 Ibid.,h. 54 
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d. Guru meminta pasangan tadi untuk membuat jawaban baru untuk 

masing-masing pertanyaan dengan memperbaiki respons masing-

masing individu. 

e. Ketika semua pasangan selesai menulis jawaban baru, guru 

membandingkan jawaban dari masing-masing pasangan ke pasangan 

yang lain. 

 

3. Tujuan Metode The Power Of Two 

Metode  yang  dipilih  oleh  pendididik  tidak  boleh  bertentang dengan 

tujuan pembelajaran. Metode harus mendukung kemana kegiatan interaksi 

edukatif berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pokok pembelajaran adalah 

mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan 

segala macam permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini metode bertujuan 

untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang 

direncanakan bisa diraih dengan semudah mungkin.30 

Dipilihnya beberapa metode tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan 

untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan 

operasional pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode merupakan 

sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi 

pengembangan disiplin suatu ilmu. 

                                                             

30 Syaiful Bahri Djamarah, Aswani, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm 17-18 
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Dalam pelaksanaan metode pembelajaran the power of two ada 

beberapa tujuan yang harus dicapai diantaranya adalah: 

a. Membiasakan belajar aktif secara individu dan kelompok (belajar 

bersama hasilnya lebih berkesan). 

b. Untuk meningkatkan belajar kolaboratif. 

c. Agar  peserta  didik  memiliki  ketrampilan  memecahkan  masalah 

terkait denganmateri pokok. 

d. Meminimalkan kegagalan. 

e. Meminimalkan kesenjangan antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain.31 

4. Keunggulan dan Kelemahan Metode The Power of Two 

Setiap  metode  pembelajaran  selalu  memiliki  beberapa keunggulan dan 

kelemahan di dalamnya. Seperti halnya metode pembelajaran The Power of two 

ini pun juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Yang diantaranya 

sebagai berikut. 

1) Keunggulan Strategi Pembelajaran The Power of Two 

Sebagai  suatu  metode  pembelajaran,  metode  pembelajaran the    power    

of two    ini    mempunyai    beberapa    keunggulan diantaranya: 

                                                             

31Jayantoni, Strategi Pembelajaran The Power Of Two, 

http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/strategi-pembelajaran-power-of-two.html yang akses pada 

12 Januari 2018. 

 

http://jaymind18.blogspot.com/
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a) Siswa tidak terlalu menggantungkan guru, akan tetapi dapat menambah 

kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, menemukan informasi dari 

berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. 

b) Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan 

kata-kata secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau gagasan-

gagasan orang lain. 

c) Membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain, dan 

menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. 

d) Membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya. 

e) Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berfikir. 

f) Meningkatkan   prestasi   akademik   sekaligus   kemampuan sosial. 

2) Kelemahan Strategi Pembelajaran The Power of Two 

Di samping memiliki keunggulan, strategi pembelajaran the power of two 

juga memiliki kelemahan diantaranya: 

a. Kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi 

masalah yang dipecahkan, bahkan mungkin pembicaraan menjadi 

menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang panjang. 

b. Dengan adanya pembagian kelompok secara berpasang- pasangan dan 

sharing antar pasangan membuat pembelajaran kurang kondusif. 

c. Dengan adanya kelompok, siswa yang kurang bertanggung jawab dalam 

tugas, membuat mereka lebih mengandalkan pasangannya sehingga 

mereka bermain-main sendiri tanpa mau mengerjakan tugas.  
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D. Deskripsi Media Gambar 

1. Definisi Media Gambar 

a. Media 

 Briggs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar . Sedangkan pengertian 

media menurut  Depdikbud bahwa media adalah alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan 

sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai dengan lebih baik, lebih sempurna.32 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

alat yang menyajikan pesan yang dapat membantu proses belajar mengajar untuk 

memperjelas makna. 

b. Gambar 

 Menurut Oemar Hamalik gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan 

secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gambar adalah tiruan barang 

(orang, binatang, tumbuhan dll) yang dibuat dengan coretan pensil dll pada kertas 

dll.33 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gambar adalah 

                                                             

32Editor, Penggunaan Media Visual (Gambar) dalam Pembelajaran Anak, (Bandung: 

http://typecat.com, 2009, ed 

 33 Sadiman Arif S, Media Pendidikan., (Pustekkom Dikbud dan PT. Raja Grapindo 

PersadA), 2002, H. 329 

 

http://typecat.com/
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tiruan benda yang diproyeksikan secara visual yang dibuat dengan coretan dalam 

suatu media. 

2. Syarat Pemilihan Media Gambar 

 Untuk memilih gambar yang naik untuk mencapai keberhasilan proses 

belajar mengajar secara maksimal maka haruslah diperhatikan syarat-syarat 

pemilihannya sebagai berikut: 

a. Autentik 

 Gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi seperti kalau orang 

melihat benda sebenarnya. 

b. Sederhana 

 Komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin-poin pokok 

dalam gambar. 

c. Ukuran 

 Gambar dapat membesarkan atau memperkecil objek sebenarnya. Apabila 

objek tersebut belum dikenal atau pernah dilihat anak maka sulit membayangkan 

berapa besar benda atau objek tersebut. 

d. Gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan 

 Gambar yang baik tidaklah menunjukkan objek dalam keadaan diam tetapi 

memperlihatkan aktifitas tertentu. 

e. Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Walaupun dari segi mutu kurang, gambar karya siswa sendiri sering kali 

lebih baik. 

f. Tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus. 
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 Sebagai media yang baik, gambar hendaknya bagus dari sudut seni dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.34 

3. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Media Gambar 

a. Kelebihan Media Gambar 

1) Sifatnya konkret, gambar atau foto lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 

2) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa anak-anak dibawa 

ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat mengatasi hal 

tersebut. 

3) Media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Sel atau 

penampang daun tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang, dapat 

disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar atau foto. 

4) Gambar atau foto dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja 

sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. 

5) Gambar atau foto harganya lebih murah dan mudah didapat serta digunakan, 

tanpa memerlukan peralatan khusus 

b. Kekurangan Media Gambar 

 Menurut Arif dkk  media memiliki kekurangan diantaranya adalah: 

1) Gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera mata. 

2) Gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

                                                             

34 Sadiman Arif S, Media Pendidikan., (Pustekkom Dikbud dan PT. Raja Grapindo 

PersadA), 2002, h. 9 
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pembelajaran. 

3) Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

E. Penelitian Relevan  

Dalam upaya melengkapi beberapa rujukan yang penulis pakai, maka pada 

bagian ini penulis melihat sekaligus melibatkan beberapa penelitian yang 

dianggap ada relevansinya dengan penelitian penulis. 

1. Nur Hikmah, bahwa pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan menggunakan 

model pembelajaran The Power of Two dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas XI IPS 1 MAN 1 Kendari tahun ajaran 2013/201435. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah menunjukan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa bisa dilihat dari peningkatan nilai hasil belajar 

siswa disetiap siklusnya, dari siklus I ketuntasan belajar  60,86% pada siklus II 

mencapai 91,30% siswa yang memperoleh nilai >75. Persamaan penelitian diatas 

dengan penelitian yang kami ajukan yaitu dengan penerapan strategi The Power of 

Two, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan yang kami ajukan, yaitu fokus 

mata pelajaran yang akan ditingkatkan hasil belajarnya dan jenjang pendidikan 

yang diteliti,  penelitian saudari Nur Hikmah fokus pada peningkatan hasil belajar 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits,  dilakukan pada siswa kelas XI IPS 1 di MAN 1 

Kendari tahun ajaran 2013/2014, jumlah siswa 23 orang diantaranya 16 orang 

perempuan dan 7 orang laki-laki. Sedangkan penelitian kali ini akan fokuus pada 

                                                             

35Nur Hikmah, bahwa pembelajaran Al-Qur’an Hadits dengan menggunakan model 

pembelajaran The Power of Two dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 MAN 1 

Kendari tahun ajaran 2013/2014, (Skripsi: Perpustakaan IAIN Kendari, 2014), h. 57 
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mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VIII E di SMP N 12 

Konawe Selatan tahun ajaran 2018/2019, jumlah siswa 24 orang diantaranya 10 

0rang perempuan dan 14 orang laki-laki. 

2. Hartati, bahwa penerapan metode Teh Power of Two dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pelajaran PAI siswa kelas IV SD N 07 Laea tahun 

ajaran 2015/201636. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati menunjukan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa bisa dilihat dari peningkatan nilai hasil belajar 

siswa disetiap siklusnya, dari siklus I ketuntasan belajar 66,86% pada siklus II 

mencapai 95,83% siswa yang memperoleh nilai >70. Persamaan penelitian diatas 

dengan penelitian yang kami ajukan yaitu dengan penerapan strategi The Power of 

Two, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Fokus peningkatan 

hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan yang kami ajukan, penelitian 

saudai Hartati yaitu dilakukan pada siswa kelas IV SD N 07 Laea tahun ajaran 

2015/2016, jumlah siswa 24 orang diantaranya 15 orang perempuan dan 9 orang 

laki-laki. Sedangkan penelitian kali ini akan pada siswa kelas VIII E di SMP N 12 

Konawe Selatan tahun ajaran 2018/2019, jumlah siswa 24 orang diantaranya 10 

0rang perempuan dan 14 orang laki-laki. . 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukan bahwa pemberian 

tindakan-tindakan pembelajaran yang sesuai dapat membantu siswa dalam 

                                                             

36Hartati, bahwa penerapan metode Teh Power of Two dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pelajaran PAI siswa kelas IV SD N 07 Laea tahun pelajaran 2015/2016 (Skripsi:  

Perpustakaan IAIN Kendari, 2016), h. 81 
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kaberhasilan belajarnya. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis merasa perlu 

untuk mengembangkan penelitian tentang Strategi The Power of Two dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

F. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir penelitian ini merupakan  argumentasi landasan teoritik, 

juga merupakan ruang lingkup asumsi dan konsep-konsep yang akan 

tergambarakn. 

Adapun skema kerangka pikir penelitian yang telah di lakukan adalah 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Metode The Power of 

Two melaluimedia gambar Pada Pelajaran PAI adalah sebagai berikut:  
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