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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Hakekat Hasil Belajar
1.

Pengertian Belajar
Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan

yang disebabkan oleh pengalaman.1 Belajar juga diartikan suatu proses internal
yang kompleks yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental,
yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.2 Belajar dapat dimaknai
dengan suatu proses bagi seseorang untuk memperoleh kecakapan, keterampilan,
sikap. Dalam perspektif psikologi pendidikan, belajar didefinisikan sebagai suatu
perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai sebuah
pengalaman.3
Menurut Gagne dalam buku Dimyati dan Mudjiono sebagai berikut:
Belajar adalah kegiatan yang kompleks, seperangkat proses kognitif yang
mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, dan
menjadi kapitalisasi baru”.4
Pendapat tersebut memberikan penjelasan bahwa belajar merupakan suatu
kegiatan yang kompleks dengan melalui berbagai tahapan-tahapan untuk
memperoleh pengetahuan.
Hal senada juga disampaikan oleh Daryanto bahwa:
Belajar merupakan usaha sadar dilakukan oleh individu sehingga terjadi
perubahan tingkah laku dalam pribadinya baik melalui latihan maupun
1
Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2007), h. 408
2
Abdunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.15.
3
Zurinal dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan: Pengantar dan Dasar-Dasar Pendidikan,
(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 75.
4
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 10.
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pengalaman pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, untuk mencapai
tujuan tertentu yang ditetapkan dan diharapkan oleh lembaga pendidikan itu
sendiri. 5
Untuk lebih memperjelas tentang definisi belajar maka Mardianto
memberikan kesimpulan tentang pengertian belajar:
a. Belajar adalah suatu usaha, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara
sungguh-sungguh, sistematis, dengan mendayagunakan semua potensi yang
dimiliki, baik fisik maupun mental
b. Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam driri antar lain
perubahan tingkah laku diharapkan kearah positif dan kedepan.
c. Belajar bertujuan untukmengadakan perubahan sikap, dari sikap negatif
menjadi positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat dan lain
sebagainya.
d. Belajar juga bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan dari kebiasaan
buruk,menjadi kebiasaan baik. Kebiasan buruk yang dirubah tersebut untuk
menjadi bekal hidup seseorang agar ia dapat membedakan mana yang
dianggap baik ditengah-tengah masyarakat untuk dihindari dan mana pula
yang harus dipelihara.
e. Bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang berbagai bidang
ilmu, misalnya tidak tau membaca menjadi tahu membaca, tidak dapat
menulis jadi dapat menulis. Tidak dapat berhitung menjadi tahu berhitung
dan lain sebagainya.
f. Belajar bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang berbagai
bidang ilmu, misalnya tidak tahu membaca menjadi tahu membaca, tidak
dapat menulis jadi dapat menulis. Tidak dapat berhitung menjadi tahu
berhitung dan lain sebagainya.
g. Belajar dapat mengadakan perubahan dalam hal keterampilan, misalnya
keterampilan bidang olah raga, bidang kesenian, bidang teknik dan
sebagainya.6
Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah suatu proses menuju perubahan yang lebih baik dengan usaha melalui
usaha yang terus-menerus sehingga mendapatkan hasil yang baik, baik dari
pengalaman maupun di kelas.

5

Daryanto, Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, (Jakarta: AV Publisher,
2009), h. 2.
6
Mardianto, Psikologi Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, 2012), h. 39-40.
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2. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah
ia menerima pengalaman belajarnya.7 Hasil belajar juga merupakan suatu akibat
dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang
tersusun secara terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes
perbuatan.8 Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang
dicapai oleh

siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana

tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf,
kata atau simbol.9
Oemar Hamalik mengemukakan bahwa:
Hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang
yang dapat diamati dan
diukur bentuk pengetahuan, sikap dan
keterampilan yang biasanya diberikan dalam bentuk angka atau skor setelah
pendidik memberi tes pada akhir pembelajaran.10
Artinya bahwa hasil belajar sebagai suatu hasil yang diperoleh setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai
tercantum dalam bentuk nilai, angka atau symbol lainnya sesudah adanya
pemberian penilaian baik mengenai kecakapan atau keterampilan belajar siswa.
Hal senada juga dikemukakan oleh Nana Sudjana yang menyatakan
bahwa hasil belajar adalah kemampuan sesungguhnya yang dapat diukur

7

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar, Cet 9; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.

22.
8

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Quantum Teaching:
2005), h. 276.
9
op.cit. h.13.
10
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 15.
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langsung dengan alat atau tes tertentu.11Hasil dari belajar inilah yang pada
akhirnya difungsikan dan ditujukan untuk keperluan adalah berikut ini:
a.

Untuk seleksi hasil belajar seringkali digunakan sebagai dasar untuk
menentukan siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis jabatan atau
jenis pendidikan tertentu.
Untuk seleksi hasil belajar kelas, umtuk menentukan apakah seorang
siswa dapat dinaikan ke kelas yang lebih tinggi atau tidak, memerlukan
informasi yang dapat mendukaung keputusan yang dibuat guru.
Untuk penempatan, agar siswa dapat berkembang sesuai dengan
tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka perlu
dipikirkan ketetapan penempatan siswa pada kelompok yang sesuai.12

b.

c.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat memaknai bahwa
hasil belajar sebagai suatu hasil penilaian pendidikan tentang kemampuan siswa
yang didapat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sadar yaitu kegiatan
belajar mengajar.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor
yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu yang berasal dari dalam
peserta didik dan ada pula yang berasal dari luar peserta didik.
M.

Alisuf

Sabri

mengemukakan

beberapa

faktor-faktor

yang

mempengaruhi hasil belajar siswa yang terbagi menjadi dua bagian yakni:
a. Faktor internal siswa
1) Faktor fisiologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran fisik,serta
kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan pendengaran.
2) Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, motivasi,
dankemampuan-kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi,ingatan,
berpikir dan kemampuan dasar pengetahuan yang dimiliki.

11
12

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar, (Bandung: Sinar Baru, 2010), h. 17.
Ibid., h. 18.
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b. Faktor-faktor eksternal siswa
1) Faktor lingkungan siswa
Faktor ini terbagi dua, yaitu pertama, faktor lingkungan alam atau non
sosial seperti keadaan suhu, kelembaban udara, waktu (pagi, siang, sore,
malam), letak madrasah, dan sebagainya. Kedua, faktor lingkungan sosial
seperti manusia dan budayanya.
2) Faktor instrumental yang termasuk faktor instrumental antara lain gedung
atau sarana fisik kelas, sarana atau alat pembelajaran, media pembelajaran,
guru, dan kurikulum atau materi pelajaran serta strategi pembelajaran.
Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi banyak faktorfaktor yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktorfaktor tersebut sangat mempengaruhi upaya pencapaian hasil belajar siswa
dan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran,
sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran.13
Muhibbin Syah juga mengungkapkan bahwa faktor utama yang
mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain:
a.
b.
c.

Faktor internal yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani peserta didik.
Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di
sekitar peserta didik misalnya faktor lingkungan.
Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi
strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan
mempelajari materi-materi pembelajaran.14
Selain itu, faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah

faktor jasmani dan rohani siswa. Hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan
siswa baik kondisi fisiknya secara umum, sedangkan faktor lingkungan juga
sangat mempengaruhi. Hasil belajar siswa di sekolah 70 % dipengaruhi oleh
kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.15
Jadi, tinggi rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi banyak faktor-faktor
yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut
sangat mempengaruhi upaya pencapaian hasil belajar siswa dan dapat mendukung
13

M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2010), h. 59-60.
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Medan, (Medan;Perdana Publishing, 2012) h.
144.
15
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h.
14

39.
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terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran, sehingga dapat tercapai tujuan
pembelajaran.
4.

Ruang lingkup Hasil Belajar Siswa
Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut
dapat ditunjukan diantaranya dari kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau
sikapnya terhadap suatu obyek. Perubahan dari hasil belajar ini dalam Taxonomi
Bloom dikelompokkan dalam tiga ranah (domain), yakni: domain kognitif
(kemampuan berpikir), domain afektif (sikap) dan domain psikomotorik
(keterampilan).
Adapun tingkatan ranah atau domain hasil belajar menurut Taxonomy
Bloom yaitu:
a. Ranah Kognitif terdiri dari 6 yaitu Knowledge (C1), Comprehension (C2),
Applicaton (C3), Analysis (C4), Synthesis (C5) dan Evaluation (C6).
b. Ranah Afektif terdiri dari 5 yaitu Receiving (A1), Responding (A2), Valuing
(A3), Organization (A4), dan Characterizaton (A5).
c. Ranah Psikomotorik terdiri dari 7 yaitu Perception (P1), Set (P2), Guided
response (P3), Mechanism (P4), Complex overt response (P5), Adaption
(P6) dan Origination (P7).16
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ruang lingkup
hasil belajar siswa itu terbagi menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif dan
psikomotorik. Kemudian masing-masing setiap tingkatan dalam setiap ranah atau
domain menuntut kemampuan atau kecakapan yang berbeda-beda dari setiap
siswa untuk memberikan respon terhadapnya. Semakin tinggi tingkatan yang
dituntut semakin tinggi pula tingkat kekomplekan jawaban atau respon yang
16

Wahidmurni,dkk., Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha
Litera, 2010), h. 18.
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dikehendaki. Untuk kepentingan ini, maka seorang guru harus memahami bahwa
semakin rendah tingkatan yang diujikan, maka seharusnya semakin rendah pula
bobot skor yang diberikan; demikian sebaliknya bahwa semakin tinggi tingkatan
yang diujikan, maka seharusnya semakin tinggi pula bobot skor yang diberikan.
5. Manfaat Hasil Belajar
Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku seseorang
yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti
suatu proses belajar mengajar tertentu.17 Pendidikan dan pengajaran dikatakan
berhasil apabila perubahan-perubahan yang tampak pada siswa merupakan akibat
dari proses belajar mengajar yang dialaminya yaitu proses yang ditempuhnya
melalui program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam
proses pengajarannya. Berdasarkan hasil belajar siswa, dapat diketahui
kemampuan dan perkembangan sekaligus tingkat keberhasilan pendidikan.
Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi lebih baik,
sehingga bermanfaat untuk: (a) menambah pengetahuan, (b) lebih memahami
sesuatu yang belum

dipahami

sebelumnya, (c) lebih mengembangkan

keterampilannya, (d) memiliki pandangan yang baru atas sesuatu hal, (e) lebih
menghargai sesuatu daripada sebelumnya.18

17

Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009),

h. 3.
18

Ibid., h. 5.

19

B. Hakekat Strategi Market Place Activity
1. Pengertian Strategi Market Place Activity
Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh
masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik
atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah
perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu
tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai
peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu
menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.19
Freddy Rangkuti mengungkapkan bahwa:
Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar
guru dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal,
sehingga guru dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.20
Strategi memiliki peranan yang sangat penting untuk menarik perhatian
siswa dalam hal belajar, dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai
dalam proses pembelajaran.
Menurut Mintzberg, konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup
lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:
a.

b.
c.

19

Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh
organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka
panjang.
Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun
inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.

Effendy, Onong Uchjana. 2007. Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek), (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2007), h. 32.
20
FreddyRangkuti,Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis. Kasus. Integrated
Marketing Communication, (Jakarta : PT. GramediaPustaka Utama, 2009), h. 3.
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d.

Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara
organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui
para pesaing.21
Selanjutnya,

strategi

market

place

activity

merupakan

strategi

pembelajaran berupa kegiatan pasar, dimana siswa dapat melakukan aktivitas jual
beli informasi. Terdapat kelompok siswa pemilik informasi untuk dijual kepada
kelompok lain dan kelompok siswa yang membeli informasi. Informasi yang
diperjual belikan adalah materi yang dipelajari pada hari itu.22
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa strategi market place activity adalah suatu cara yang
digunakan untuk melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan siswa sebagai
pelaku utama yang melangsungkan interaksi jual beli informasi atau pengetahuan
tentang materi yang sedang dibahas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
2.

Langkah-langkah Penerapan Market Place Activity
Langkah-langkah strategi market place activity antara lain:

a.

b.
c.

d.

21

Bagilah peserta didik dengan kelompok-kelompok kecil antara 4-5
orang disesuaikan dengan kondisi kelas.setelah itu dibagikan kertas
karton, spidol warna warni, permen dengan merek berbeda sesuai
dengan kelompok yang diinginkan.
Peserta didik duduk perkelompok dengan tentunya merubah tempat
duduk menjadi kelompok kecil baik leter U, O atau meja bundar.
Setiap kelompok dalam waktu singkat menentukan ketua dan sekretaris
kelompok serta menentukan yang bertugas sebagai penjual dan
pembeli.
Membagikan kertas warna warni yang berisi sebuah produk (sub pokok
bahasan) yang akan dibuat oleh setiap kelompok yang isinya tidak
lebih dari 15 kata/simbol.

Ibid., h. 5.
M. Nur dan Prima Retno Wikandarei, Pengajaran Berpusat Kepada Peserta didik dan
Pendekatan Konstruktivis Dalam Pengajaran, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2000), h.
4.
22
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e.
f.

Mengarahkan siswa untuk membaca buku Pendidikan Agama Islam.
Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk membuat
produknya dalam sebuah poster, dengan waktu 15 menit.
g. Melakukan bimbingan kelompok dan penilaian proses.
h. Memberi kesempatan pada setiap kelompok untuk mempromosikan
produknya kepada kelompok lain dengan cara membuat stan di area
ruangan kelas.
i. Mengamati kegiatan proses jual beli informasi serta melakukan
penilaian kepada setiap kelompok.
j. Megklarifikasi informasi yang di dapatkan pembeli serta dibagikan
kepada penjaga stand disetiap kelompok dalam waktu 5 menit.
k. Mengkonfirmasi ulang agar ketersampaian informasi dari satu
kelompok ke kelompok lain.
l. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan mengulas apa yang
terjadi terkait dengan tujuan pembelajaran serta nilai-nilai karakter yang
terekam selama proses pembelajaran, serta mengumunkan hasil terbaik
kelompok secara transparan. Sangat disarankan untuk memberikan
reward berupa hadiah, pujian, bintang atau sejenis piala yang dibuat
sederhana.
m. Guru melakukan penguatan tentang materi yang telah dipelajari dengan
mengungkapkan kajian teori, konseptual bahkan bukti-bukti terkait
materi baik dalam bentuk tayangan, video, cerita me-link-kan dengan
beberapa konteks yang mudah difahami peserta didik sesuai usianya,
misalnya mengaitkan dengan realitas yang ada di masyarakat dan
idealitas yang seharusnya ada berdasarkan pendidikan.
n. Guru menyimpulkan secara bersama-sama dengan peserta didik tentang
point penting dalam pembelajaran yang telah dilakukan.23
3.

Kelebihan dan Kekurangan Strategi Market Place Activity
Sebagai guru ataupun calon guru harus bisa menerapkan strategi-strategi

yang bervariasi kepada peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai,
salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi market place. Dengan adanya
strategi pembelajaran, maka peserta didik tidak merasa bosan, jenuh dan merasa
ngantuk pada saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

23

Fadilatul Ismah, Pengelolaan Kelas, (STAI: Balik Papan, 2016), h. 3-5.
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Dalam strategi pembelajaran market place activity terdapat kelebihan dan
kelemahannya, yaitu:
a. Kelebihan:
1) Guru mudah menguasai kelas.
2) Mudah mengorganisasikan tempat duduk / kelas.
3) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
4) Materi atau isi lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik
5) Memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman,
pengetahuan dan kearifan.
6) Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas
7) Dengan adanya media pembelajaran bisa mengurangi rasa bosan, jenuh
dan ngantuk yang terjadi pada peserta didik tersebut
8) Menarik perhatian siswa dan menumbuhkan motivasi belajarnya
9) Dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari beberapa sumber lain
b. Kelemahan :
1) Memerlukan keterampilan guru secara khusus.
2) Memerlukan waktu yang banyak.
3) Memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan.
4) Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus
dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikan.
5) Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan.24

C. Hakekat Media Visual
1.

Pengertian Media Visual
Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang artinya tengah,

perantara atau pengantar. Kata media, merupakan bentuk jamak dari kata
“medium”, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Kamus Besar
Ilmu Pengetahuan media merupakan perantara/penghubung yang terletak antara
dua pihak, atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film,
poster, dan spanduk.25

24

Ibid., h. 7.
M. Save Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Lembaga Pengkajian
Budaya, 2006), h. 634.
25

23

Arsyad mengemukakan bahwa:
Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia
untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat, sehingga
ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima
yang dituju.26
Pendapat tersebut memberikan penjelasan bahwa media merupakan alat
yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan informasi-informasi
tertentu dari pemberi informasi kepada penerima (receiver).
Dalam konteks dunia pendidikan, Gerlach & Ely dalam Arsyad
mengungkapkan bahwa:
Media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh
pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan
media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran
cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk
menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.
Selanjutnya, menurut Sanjaya “ media visual adalah media yang dapat di
lihat saja, tidak mengandung unsur suara.27 Media visual adalah media yang
melibatkan indra penglihatan.28 Media ini hanya dapat menyampaikan pesan
melalui indra penglihatan atau hanya dapat dilihat dengan mata saja, indra lain
seperti telinga tidak dapat difungsikan untuk media visual ini.
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Azhar, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada 2002), h. 4.
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,(Jakarta: Prenada Media
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Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media visual
adalah adalah alat untuk menyampaikan informasi kepada penerima dan segala
sesuatu dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari
pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian
agar terjadi komunikasi yang efektif dan efisien.
2. Unsur-Unsur Media Visual
Adapun unsur-unsur media visual menurut Kustandi dan Sutjipto
antaralain sebagai berikut :
a. Kesederhanaan
Seteknik umum, kesederhanaan itu mengacu pada jumlah elemen yang
terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah elemen yang lebih sedikit
memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual
itu. Pesan atau informasi, teks yang menyertai bahan visual, penggunaan
kata harus dengan huruf yang mudah dipahami.
b. Keterpaduan
Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemenelemen visual, ketika diamati akan berfungsi seteknik bersama-sama.
Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu
keseluruhan, sehingga sajian visual itu merupakan suatu bentuk meyeluruh
yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan serta informasi
yang dikandungnya.
c. Penekanan
Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, namun
seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap
salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Dengan
menggunakan ukuran, hubungan-hubungan, persfektif, warna, atau ruang,
penekanan dapat diberikan kepada unsur terpenting.
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d. Keseimbangan
Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan
yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya
simetris. 29
Dari penjelasan unsur-unsur media visual yang dipaparkan oleh Kustandi
dan Sutjipto peneliti dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur media visual dapat
membantu siswa dalam belajar memahami pelajaran yang diajarkan guru, serta
membuat siswa lebih nyaman dalam proses pembelajaran berlangsung.
3. Jenis-Jenis Media Visual
Adapun jenis-jenis media visual antara lain:
a. Media realita
Media Realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan
di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke obyek. Kelebihan
dari media realia ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada
siswa. Misal untuk mempelajari
keanekaragaman makhluk hidup,
klasifikasi makhluk hidup, ekosistem dan lain-lain.
b. Media Model
Model adalah benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang merupakan
representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan
model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realita.
c. Media Grafis
Media Grafisi yaitu tergolong media visual yang menyalurkan pesan
melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik
perhatian, memperjelas sajian pelajaran dan mengilustrasikan suatu fakta
atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui
penjelasan verbal. Jenis-jenis media grafis adalah: gambar / foto: paling
umum digunakan yakni kertas karton dan sketsa (gambar sederhana atau
draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail). Dengan sketsa
dapat menarik perhatian siswa, menghindarkan verbalisme, dan
memperjelas pesan.
d. Diagram
Diagram gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk
menggambarkan struktur dari obyek tertentu seteknik garis besar.
e. Bagan / chart
Media ini menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah
dicerna siswa. Selain itu bagan mampu memberikan ringkasan butir-butir
29

Kustandi dan Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor:Ghalia
Indonesia,2011), h. 104.

26

penting dari penyajian. Dalam bagan sering dijumpai bentuk grafis lain,
seperti: gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal.
f. Grafik
Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol
verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Misalnya untuk
mempelajari pertumbuhan. 30

Peneliti menyimpukan penjelasan diatas bahwa jenis-jenis media visual
dapat memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar serta membuat
siswa lebih focus dalam belajar.
4. Manfaat Media Visual

Alat bantu visual dalam konsep media pembelajaran visual adalah
setiap gambar, model, benda atau alat-alat lain yang memberikan pengalaman
visual yang nyata pada siswa. Alat bantu visual ini bertujuan untuk:
a. Memperkenalkan, membentuk, memperkaya serta memperjelas pengertian
atau konsep yang abstrak kepada siswa.
b. Mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang
disajikan karena siswa melihatnya seteknik konkrit.
c. Mengembangkan sikap-sikap yang dikehendaki
d. Mendorong kegiatan siswa yang lebih lanjut.31
5. Kelebihan dan Kekurangan Media Visual
Adapun kelebihan dan kekurangan media visual yakni:
a. Kelebihan
1) Sifatnya konkret, lebih realistis menunjukan pokok masalah
dibandingkan dengan media verbal semata.
2) Menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran bahasa.
3) Digunakan untuk semua tingkatan sosial, mulai orang yang tidak
bersekolah sama sekali sampai orang yang terpelajar.
4) Menarik perhatian siswa, menghindari verbalisme dan memperjelas
penyampaian pesan.
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b. Kekurangan
1) Guru harus mempunyai ide yang kreatif agar hasilnya dapat menarik
perhatian siswa.
2) Tidak semua guru memiliki kemampuan membuat sketsa.
3) Kurang mampu menjelaskan secara rinci mengenai sesuatu. 32

D. Hakekat Pendidikan Agama Islam
1. Definisi Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam merupakan bimbingan secara jasmani-rohani
berdasarkan

hukum-hukum

agama

Islam

menuju

kepada

terbentuknya

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
Muhaimin dalam Farid Hasyim mengemukakan bahwa:
Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta
didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran
agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan
dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam
hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk
mewujudkan persatuan nasional.33
Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam
mengajarkan tentang pendidikan iman dan pendidikan amal. Selain itu, karena
ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat
menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka Pendidikan Islam
adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.
Hal senada juga dikemukakan oleh Zakiyah Drajat bahwa:
Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan
terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat
memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan,
menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat
32
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mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah
dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan
keselamatan dunia dan akhirat kelak.34
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan agama
Islam adalah suatu proses kegiatan pembinaan atau mendidik kepada anak atau
peserta didik untuk mencapai kedewasaan kepribadian yang sesuai dengan ajaran
atau tuntunan muslim yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Pada umumnya tujuan pendidikan agama Islam adalah membina dan
mendasari kehidupan anak dengan nilai-nilai syariat Islam secara benar sesuai
denggan pengetahuan agama. Selain itu, tujuan pendidikan agama Islam yang
paling utama adalah beribadah dan bertaqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan
insan yang tujuannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam Q.S. /Az-zariyad /51 : 56 :

﴾٥٦﴿ ون
ِ َُو َما َخلَ ْق ُت ٱلْجِ َّن َوٱ ْْل َنس إ َّْل ِل َي ْع ُبد
ِ ِ
Terjemahnya : “Dan Aku ( Allah ) tidak ciptakan jin dan manusia kecuali
hanya untuk mengabdi kepada-Ku “35
Selain itu, Zakiah Darajat juga mengemukakan bahwa tujuan pendidikan
Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT selama hidupnya dan matipun tetap dalam keadaan muslim.
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Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. /Ali-Imran/3 :
102:

َإّلل َح َّق تُقَاتِ ِه َو َْل تَ ُمو ُت َّن إْلَّ َوٱَ ُنُت هم ْس ِل ُمون
َ ََي ٱَُّيه َا َّ ِإَّل َين ٱ َم ُنو ْإ إتَّ ُقو ْإ ه
ِ
Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu
mati kecuali dalam keadaan Muslim”(Q.S. / Ali-Imran
/3 : 102).36
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan
pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk manusia yang mengabdikan
diri kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, bertanggung
jawab terhadap dirinya dan masyarakat guna tercapainya kebahagiaan di dunia
dan diakhirat.
3. Fungsi Pendidikan Agama Islam
Agama dalam kehidupan sosial memiliki fungsi sebagai sosialisasi
individu, yang berarti bahwa agama bagi seseorang akan mengantarkannya
menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi dewasa seseorang memerlukan tuntunan
umum untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat dan juga merupakan
tujuan pengembangan kepribadian, dan dalam ajaran Islam inilah anak tersebut
dapat dibimbing pertumbuhan rohani dan jasmaninya dengan mengarahkan,
mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi.
Menurut Zakiah Darajat fungsi agama diantaranya:
a) Menolong dalam menghadapi kesukaran
Orang yang benar menjalankan agamanya, maka setiap kesukaran yang
menimpanya tidak akan memukul jiwanya. Ia tidak akan putus asa, tapi
Direktorat Bimbingan Masyarakat, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Tehazed,
2005), h. 212.
36
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ia akan menghadapinya dengan tenang. Dengan cepat ia akan ingat
kepada Tuhan dan menerima kekecewaan itu dengan sabar dan tenang.
b) Memberikan bimbingan dalam hidup
Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga
merupakan bagian dari unsure-unsur kepribadiannya, akan cepat
bertindak menjadi pengendali dalam mengadapi segala keinginankeinginan ataupun dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap
agama yang menjadi bagian dari kepribadiannya itu, akan mengatur
sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam.
c) Menentramkan batin
Setiap anak akan dididik menjadi orang yang pandai tetapi belum tentu
dididik menjadi orang yang baik dalam arti yang sesungguhnya, maka
hal ini akan menyebabkan kegelisahan dan goncangan didalam jiwa
setiap anak. Ini lah mengapa pendidikan agama dianggap penting dan
memiliki fungsi untuk menentramkan batin karena ajaran dan tuntunan
yang ada didalamnya. 37
Dari beberapa penjelasan fungsi agama di atas, dapat disimpulkan bahwa
agama sangat perlu dalam kehidupan manusia baik bagi orang tua maupun anakanak. Khususnya bagi anak-anak, agama merupakan bibit terbaik yang diperlukan
dalam pembinaan kepribadiannya.
E. Kajian Relevan
Rahmat Hidayat: Peningkatan aktivitas belajar pendidikan agama Islam
melalui strategi market place activity pada Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Kolaka
Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada pra tindakan
meningkat pada siklus I dan meningkat lagi pada siklus II. Aktivitas belajar siswa
aspek lisan dan membaca mengalami peningkatan yang tinggi. Aktivitas lisan
pada pra tindakan sebesar 17,5 % meningkat menjadi 34% pada siklus I, dan
meningkat lagi menjadi 75% pada siklus II.

37
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tindakan 17%, meningkat menjadi 42,5 % pada siklus I, dan meningkat lagi
menjadi 76,5% pada siklus II.38
Ayu Puspita Rini: peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan
strategi market place activity (MPA) pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis pada
siswa SMA 1 Probolinggo. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dapat dilihat
pada siklus I, hasil belajar siswa meningkat dengan nilai rata-rata dari 65,79%
pada pre tes menjadi 70,88% pada siklus pertama, sedangkan pada siklus II telah
mencapai 93,43%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui strategi market
place activity dapat meningkatkan hasil belajar siswa.39
Sri Rahayu: penerapan strategi market place dengan media audio visual
untuk menigkatkan aktivitas dan hasil belajar materi perubahan lingkungan fisik
pada siswa kelas IV SDN 1 Slinga. hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
siklus 1 presentase ketuntasan mencapai 66,67% dan nilai rata-rata 68,9. Pada
siklus II presentase ketuntasan mencapai 89,89 % dengan nilai rata-rata 84,8.
Siklus I presentase aktivitas siswa pertemuan pertama adalah 65 % dan
pertemuan kedua adalah 75 %, sedangkan siklus II pertemuan pertama adalah 90
% dan pertemuan kedua adalah 95 %. Dapat disimpulkan bahwa penerapan
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strategi market place activity dengan menggunakan media audio visual dapat
meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa.40
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:
1. Variabel atau objek yang diteliti tentang penggunaan strategi market place
activity dan hasil belajar siswa.
2. Penggunaan metodologi, yaitu jenis penelitian tindakan kelas yang
mencoba untuk mengatasi permasalahan yang dialami siswa dan guru di
dalam kelas.
Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya,
antara lain:
1. Lokasi penelitian ini berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya, dimana
setiap lokasi tentu memiliki masalah spesifik yang berbeda dengan masalah
yang dihadapi di tempat lain;
2. Perbedaan waktu penelitian
3. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini berbeda dengan subjek penelitian
sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir
Guru yang berkompeten adalah guru yang pandai dalam menentukan
strategi pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat
aktif dalam dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi yang dapat menarik

40
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perhatian siswa adalah dengan penerapan strategi market place activity dengan
menggunakan media visual yang dapat membantu guru untuk meningkatkan hasil
belajar pendidikan agama Islam di kelas XI MIPA 1 SMAN 1 Tongauna..
Apabila strategi market place activity dijalankan dengan baik dan
maksimal, maka akan tercapai kondisi pembelajaran yang ideal sebagaimana
yang diharapkan, yaitu: guru dapat melaksanakan pembelajaran yang menarik,
siswa pun akan lebih aktif dan akan tercipta kondisi pembelajaran menyenangkan
bagi siswa sehingga hasil belajar siswa pun dapat meningkat.
Adapun bagian kerangka berpikir dapat dilihat sebagai berikut :
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proses pembelajaran
Kondisi
A
w
a
l
Tindakan

Kondisi
A

- Pembelajaran kurang
aktif inovatif
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yang kurang
menyenangkan
Penerapan Strategi Market
Place Activity

Penerapan strategi market place
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