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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskriptif  Metode Poster Comment 

1. Pengertian Metode Poster Comment 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) metode berarti “cara” yang 

teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud atau cara 

kerja yang teratur dan konsisten untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan 

mudah guna mencapai maksud yang di tentukan.1 

“Metode secara harfiah bararti cara. Dalam pemakaian yang umum, 

metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang di pakai untuk mencapai 

tujuan tertentu. Kata pelajaran berarti segala upaya yang dilakukan oleh pendidik 

agar terjadi proses proses belajar pada diri peserta didik”.2 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang sudah disusun tercapai 

secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang 

telah diterapkan.3 

Dalam pembelajaran metode menagajar merupakan cara yang digunakan 

oleh guru untuk berinteraksi dalam pembelajaran. “setiap metode mengajar 

(metode pembelajaran) masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 

(Jakarta; 2008), h. 102 
2 M. Sobry Sutikno, Metode & Model-Model Pembelajaran, (Lombok: Holistica, 2014), 

Cet. Ke-1, h. 33 
3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta; 

Kencana Prenadimedia Group, 2006), h. 147 
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membentuk pengalaman belajar siswa, tetapi satu dengan yang lainnya saling 

menunjang”.4 

Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan. Metode merupakan 

dipilih berdasarkan strategi kegiatan yang sudah di pilih dan di tetapkan. Metode 

merupakan cara, yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Metode menurut sebagian ahli adalah penentuan bahan yang akan di 

ajarkan, adapula yang mengatakan cara-cara penyajian bahan. Pada intinya 

metode mencakup beberapa faktor, yaitu penentuan bahan, penentuan urutan 

bahan, cara-cara penyajian, dan sebagainya yang semuanya di landaskan pada 

suatu sistem tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pada intinya peneliti menyimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara 

atau alat yang akan di pilih dan di gunakan oleh seorang pendidik untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan.   

Metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap motivasi peserta didik 

untuk belajar. Jika peserta didik merasa bosan, maka meraka akan kurang 

termotivasi untuk belajar. Sebaiknya jika mereka merasa metode yang di 

pergunakan oleh guru tidak membuat mareka bosan, mereka akan termotivasi 

untuk belajar. 

Metode poster comment merupakan salah satu bagian dari strategi 

pembelajaran akttif atau active learning “metode ini juga sering juga di sebut 

sebagai metode mengomentari gambar, yakni suatu strategi yang digunakan oleh 

 
4 Masitoh dan Laksami Dewi, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Dirjen Pendis Depak RI, 

2009), h.116 
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pendidik dengan maksud mengajak peserta  didik untuk memunculkan idea apa 

yang terkandung dalam gambar”. Gambar tersebut tentu saja harus berkaitan 

dengan kompetensi dalam pembelajaran.5 

Metode poster comment merupakan salah satu metode mengomentari 

gambar yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk 

memunculkan ide apa yang terkandung dalam gambar. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan 

daya nalar yang luas dalam mengemukakan pendapat yang tidak terbatas agar 

peserta didik benar-benar merasa ikut ambil bagian dan berperan aktif dalam 

proses belajar mengajar. Pada metode pembelajaran ini peserta didik secara 

berkelompok diberikan kesempatan untuk mendiskusikan gambar yang 

berhubungan dengan pembahasan materi pembelajaran. berpikir dan 

mengaktifkan peserta didik dalam memecahkan masalah dan pemahaman konsep.6 

Tehnik ini bertujuan untuk menstimulus dan meningkatkan kreatifitas dan 

mendorong penghayatan siswa terhadap suatu permasalahan. Dalam tehnik ini 

siswa didorong untuk bisa mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang suatu 

poster atau gambar.7 

 

 

 
5 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Malang Press, 

2018), h. 183 
6 Miftahul Janna Taha, Syamsuddin, Ainul Uyuni Taufiq, Pengaruh Metode Poster 

Comment Dengan Menggunakan Media Kartu Bergambar Terhadap Keaktifan Belajar Peserta 

Didik Pada Pelajaran Fisika Di Smpn 1 Tanete Riaja ( Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 6 No. 1, 

Maret 2018) h.41 
7 Zurinal Z Dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan, Pengantar & Dasar-Dasar Pelaksanaan 

Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press,2006), h. 29 
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Mengenai defenisi poster, A. Tafsir menyatakan bahwa: 

Poster adalah suatu media dalam bentuk visual diam tidak diproyeksikan, 

yang sifatnya mandiri. Sebagai bentuk visual poater harus dapat dilihat 

dengan jelas oleh mata pembaca, menarik dan mudah di pahami dengan 

bahasa sederhana. Sebagai media komunikasi yang sifatnya mandiri, 

poster harus bersifat informative sehingga secara mandiri dapat 

berkomunikasi memberikan pesan kepada pembacanya tanpa harus ada 

seorang yang menjelaskan.8 

Mengenai media berbasis visual, Azhar Arsyad mengatakan bahwa “media 

berbasis visual memegang paranan penting dalam proses belajar. Media visual 

dapat memperlancar pemahaman. Bentuk visual bisa berupa gambar representasi, 

seperti gambar, atau foto-foto yang menunjukan bagaimana tampaknya suatu 

benda. 

Pembelajaran dengan alat bantu pandang ini dapat mendorong dan 

menambah kegairahan belajar bagi siswa dan dapat meningkatkan daya khayal 

untuk menimbulkan minat daya cipta, keterampilan dan pengetahuan sehingga 

suatu konsep menjadi lebih efektif dalam kegiatan belajar. Aktifitas belajar yang 

di rancang dengan permainan dalam model pembelajaran partisipatif berbasis 

poster memungkinkan siswa dapat belajar belajar dengan rileks tanpa tertekan 

disamping menumbuhkan keterampilan, rekreatif, daya khayal, tanggung jawab, 

kerja sama, persaingan sehat, dan keterlibatan kelompok belajar. 

Hal ini sama dengan yang dinayatakan Azhar Arsyad, bahwa “imajinasi 

kreatif ditambah dengan pemusatan perhatian yang bagus akan 

membantu pencapaian gagasan yang efektif”9 Tehnik ini memungkinkan 

peserta didik mengungkapkan presepsi dan perasaan mereka tentang 

topik yang sedang didiskusiakn dalam suasana santai dan menyenangkan. 

Metode atau tehnik pembelajaran ini merupakan sebuah cara yang tepat 

untuk memberikan informasi berupa ilmu kepada peserta didik secara 

 
8 A. Tafsir, dkk, Pengembangan Wawasan Profesi Guru: Bahan Ajar PLPG, (Bandung: 

UIN Sunsn Gunung Jati, 2011), h. 42 
9 Ibid., h.42 
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cepat, mengangkap informasi dari gambar yang mereka lihat, dan 

mengndang pertukaran ide di antara mereka. 

Hal ini memungkinkan peserta didik dapat lebih leluasa untuk 

menuangkan idea tau gagasan mereka berupa asumsi-asumsi tentang tipok yang 

sedang didiskusikan lewat penggabungan penglihatan dari gambar dengan 

argument yang mereka munculkan. 

Peneliti dapat dapat menyimpulkan, menggunakan media poster/gambar 

sebagai media atau alat pembelajran akan memberikan manfaat untuk siswa, yaitu 

untuk memotivasi, sebagai media yang membantu siswa untuk mengubah perilaku 

siswa kearah yang lebih baik, dan untuk membuat siswa menjadi lebih mandiri 

dan kreatif dalam menghadapi masalah belajar. 

2. Karakteristik Metode Poster Comment 

Menutut Bonwell dan Muhlisin, pembelajaran aktif memiliki karakteristik-

karakteristik sebagai berikut: 

1. Pembelajaran berpusat pada siswa, siswa berperan lebih aktif dalam 

mengembangkan cara-cara belajajar mandiri. Siswa berperan serta pada 

perencanaan, pelaksanaan, dan penialian proses belajar. Pengalaman 

siswa lebih di utamakan; 

2. Guru membimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Guru bukan 

satu-satunya sumber belajar. Guru merupakan salah satunya sumber 

belajar, yang memberikan peluang bagi siswa agar dapat memperoleh 

pengetahuan atau keterampilan sendiri melalui usaha sendiri, dapat 

mengembangkan motivasi dari dalam dirinya, dan dapat 

mengembangkan pangalaman untuk membuat suatu karya; 
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3. Tujuan kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar mengajar standar 

akademis. Selain pencapaian standar akademis, kegiatan di tekankan 

untuk mengembangkan siswa secara utuh dan seimbang; 

4. Pengolahan kegiatan pembelajaran di tekankan pada kretifitas siswa, dan 

memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep dengan 

mantap; 

5. Penilaian di lakukan untuk mengukur dan mengamati kegiatan dan 

kemajuan siswa, serta mengukur keterampilan dan hasil belajar siswa. 

Dalam metode poster comment sendiri, siswa di arahkan untuk mampu 

mengumpulkan dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. 

Dengan demikian potensi siswa dapat di berdayakan dan dapat belajar 

mandiri. Siswa tidak lagi sebagai penerima pengetahuan dan guru dapat 

berperan sebagai motivator, pengarah, dam pemberi stimulus.10 

Dari beberapa uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

karakteristik poster comment dapat meningkat kemandirian siswa, sehingga siswa 

mampu berpikir kritis secara aktif dalam proses pemebelajaran sebagai penerima 

pengetahuan dan guru sebagai pendidik. 

3. Kriteria Pemilihan Gambar dalam Poster Comment 

a. Harus autentik gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi 

yang sebenarnya; 

 
10 Muchlisin Riadi, “Pembelajaran Aktif”, http://www.kajianpustaka.com, 21 Oktober 

2016 
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b. Sederhana komposisinya hendaklah cukup jelas menunjukan poin-poin 

dalam gambar; 

c. Kejelasan ukurannya yang cukup. gambar haruslah jelas, serta tidak 

kalah pentingnya adalah ukuran gambar, yang di sesuaikan dengan 

kebutuhan sehingga tampak jelas ke seluruh siswa; 

d. Gambar yang hendaknya mengandung gerak atau perbuatan, yaitu 

gambar yang menunjukan obyek dengan memperlihatkan aktifitas 

tertentu; 

e. Sesuai dengan tujuan gambar haruslah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai; 

f. Menarik Gambar haruslah gambar yang memikat perhatian siswa.11 

Ketepatan dalam memilih media merupakan hal yang penting. Selain 

pertimbangan kemudahan mendapatkan media perlu di pertimbangkan hal 

lainnya, seperti tujuan yang hendak di capai, isi materi pelajaran, keterampilan 

pendidik, dan kesesuaian dengan taraf berfikir peserta didik. 

Berdasarkan poin-poin kriteria pemilihan gambar diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa dalam mimilih gambar harus sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan, mudah dipahami oleh siswa, menarik, menarik perhatian siswa 

dan serderhana. 

 

 

 
11 Komalasari Kokom, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi. (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2011), Cet. II h. 23 



16 
 

 
 

4. Langkah-Langkah Metode Poster Comment 

Metode ini bertujuan untuk mensimulasi dan meningkatkan kreatifitas dan 

mendorong pengahayatan pserta didik terhadap suatu permaslahan. Dalam metode 

ini peserta didik didorong untuk mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang 

gambar atau poster. 12 

Adapun metode poster comment memiliki langkah-langkah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pilihlah gambar atau poster yang ada kaitannya dengan topik bahasan; 

2. Mintalah peserta didik untuk mengamati terlebih dahulu gambar atau 

poter tersebut; 

3. Mintalah mereka untuk berdiskusi secara berkelompok, kemudian 

mereka di minta memberikan komentar atau pendapat tentang gambar 

atau poster tersebut; 

4. Peserta didik di minta untuk memberikan solusi atau rekomendasi 

berkaitan dengan gambar atau poster; 

5. Gambar yang di pilih hendaknya juga memiliki prinsip keserhanaan, 

keterpaduan, dan yang paling terkait dengan materi yang di pelajari.13 

Menurut Farida Hamid dan Bahrissalim “Metode poster comment bertujuan 

untuk menstimulasi dan meningkatkan kreatifitas dan mendorong penghayatan 

siswa terhadap suatu permasalahan. Dalam metode ini siswa didorong untuk bisa 

 
12 Helmiati, Model Pembelajaran, (Aswaja Pressindo Yogyakarta : 2012) h.92 
13 Harmida, Penggunaan Metode Poster Comment Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Materi Perubahan Lingkungan Siswa Kelas IV SDN 012 Koto Kari, (GERAM (Gerakan Aktif 

Menulis), Volume 5 NO.2 Desember 2017, Diakses 4 Februari 2019),  h.64 
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mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang gambar atau poster.” Langkah-

langkah penerapan metode ini sebagai berikut: 

1. Pilihlah sebuah gambar atau poster yang ada kaitannya dengan topic 

bahasan yang dibahas. 

2. Mintalah siswa untuk mengamati terlebih dahulu gambar atau poster 

tersebut. 

3. Mintalah mereka untuk berdiskusi secara berkelompok,  

4. Kemudian mereka diminta untuk memberikan solusi atau rekomendasi 

berkaitan dengan gambar atau poster tersebut.14 

5. Kegunaan Metode Poter Comment dalam Pembelajaran 

Setiap metode tentunya memiliki tujuan  atau kegunaan masing-masing, 

lagi pula dengan metode poster comment. Kegunaan dari metode poster di 

antaranya adalah untuk memotivasi, sebagai peringatan serta sebagai pengalaman 

kreatif. Berikut ini penjelasannya kegunaan poster dalam pembelajaran yaitu: 

1. Untuk memotivasi 

2. Dalam gambar tersebut tidak boleh terdapat coretan berupa apapun. 

3. Peserta didik  diminta berkomentar dengan bebas secara bergiliran 

mengenai ide-ide yang mereka pikirkan saat mereka melihat gambar 

4. Pendidik meminta peserta didik menuliskan apa yang mereka pikirkan 

dalam pembelajaran fiqh 

 
14 Farida Hamid dan Bahrissalim, Pembelajaran aktif , Inovatif, Kretaif, Efektif dan 

Menyenangkan (Australia’s Education Partnership with Indonesia School Systems and Quality 

(SSQ), 2012), 101. 
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5. Pendidik sudah mempersiapkan rumusan jawaban yang tepat mengenai 

gambar tersebut 

Gambar yang dipilih hendaknya juga memiliki prinsip kesederhanaan, 

keterpaduan, dan yang paling penting terkait dengan materi yang di pelajari. 

Perlengkapan : 

1. Sebuah poster atau jumlah kelompok 

2. Poster-poster tersebut sesuai dengan topik yang akan di bahas 

3. Solasi/lakban15 

Intinya Media gambar dapat digunakan untuk memberikan kesempatan 

pada peserta didik yang sedang belajar fiqh untuk melatih mereka dalam konteks 

nyata untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka secara lisan maupun tertulis. 

Bagi sebagian siswa pemula, gambar merupakan salah satu media 

penyampaian ide mereka. Gambar-gmabar tersebut diberikan sebagai latihan 

untuk menulis. Gambar tersebut juga berfungsi sebagai penyedia gambaran awal 

untuk mengubah ide dan gagasan menjadi rangkaian kata-kata. Saat ini poster 

sering dipakai pendidik untuk menyajikan pelajaran. Sifat poster yang statis 

sebenarnya memiliki kelebihan dibandingkan media elektronik yang menyajikan 

gambar gerak. Karena sifat statisnya, poster yang di tempel didinding akan 

memungkinkan anak-anak untuk melihatnya sesering mungkin tanpa harus 

menyalakan computer atau televisi. 

 

 

 
15 Pipih Nurlatifah, Penggunaan Metode Poster Comment Dalam Pemebejaran Menulis 

Tegak Bersambung Siswa Kelas I MI Pasirangin I Sukabumi,n (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 

2013), h. 13 
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6. Kelebihan dan Kekurangan Metode Poster Commentc 

a. Kelebihan Metode Poster comment 

1. Media gambar lebih konkrit 

2. Dapat mengatasi batasan ruang, waktu, dan indera. 

3. Membuatnya relatif murah dan mudah dibuat dan digunakan dalam 

pembelajaran di kelas. 

b. Kelemahan Metode Poster Comment 

1. Hanya menekankan persepsi indra mata, ukurannya terbatas sehingga 

kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar 

2. Perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan 

kesalahan persepsi 

3. Jika gambar terlalu komplek, kurang efektif untuk tujuan 

pembelajaran tertentu. 

B. Deskripsi Pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, dan Review) 

1. Pengertian Pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, dan Review) 

Pendekatan pembelajaran MURDER merupakan singkatan dari beberapa 

kata yaitu sebagai berikut:16 

 

 

 

 
16 B. Hamzah, Orientasi Baru dalam Psikologis Pembelajaran,( PT. Bumi Akasara, 

Jakarta :2006) h.82 
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1. Mood (suasana hati) 

Merupakan istilah yang diambil dari bahasa inggris yang intinya 

suasana hati. Suasana hati yang positif akan meningkatkan gairah atau 

semangat untuk melakukan sesuatu. 

2. Understand (pemahaman) 

Pemahaman diartikan juga mengasai materi pelajaran tertentu dengan 

pikiran, maka belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan 

filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasinya, sehingga 

menyebabkan peserta didik memahami 

3. Recall (pengulangan) 

Mengulang adalah usaha aktif untuk memasukan informasi 

kedalam ingatan jangka panjang. Ini dapat di lakukan dengan “mengikat” 

fakta kedalam ingatan visual, auditorial, atau fisik dengan cara 

menampilkan gambar dari salah satu tokoh sejarah yang berkaitan dengan 

materi pelajaran fiqh karena otak banyak memiliki perangkat ingatan. 

Semakin banyak perangkat (indra) yang di libatkan semakin baik pula 

sebuah baru tercatat. 

4. Digest (penelaahan) 

Keberhasilan suatu proses pelajaran di ukur sejauh mana peserta 

didik dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan pendidik. 

Materi pelajaran itu sendiri adalah pengetahuan yang bersumber dari mata 

pelajaran yang di berikan di sekolah. 

5. Expand (pengembangan) 
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Pengembangan merrupakan kumulatif dari pada pembelajaran. 

Hasil dari proses pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa. Individu 

akan memperoleh perilaku yang baru, menetap, fungsional, didasari dan 

sebagainya. Perubahan perilaku sebagai hasil pelajaran ialah perilaku 

keseluruhan yang mencakup aspek kognitif, dan motorik. 

6. Review (pelajari kembali) 

Suatu proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif 

apabila informasi yang di pelajari dapat diingat dengan baik dan terhindar 

dari lupa. Mengingat adalah proses menerima, menyimpan dan 

mngeluarkan kembali informasi yang telah di terima melalui pengamatan, 

kemudian disimpan dalam pusat kesadaran setelah diberikan. 

2. Langkah-langkah Pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, 

Digest, Expand, dan Review) 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

MURDER adalah sebagai berikut:17 

 

 

 

 

 

 

 
17 Yuli wulandari, Strategi Pembelajaran MURDER (Mood Understand Recall Digest 

Expand Review) Disertai Autentic Assessment Dalam Pembelajaran Fisika di SMA, (Universitas 

Jember, 2017), h. 17 
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FASE KETERANGAN 

Mood 

Pendidik member motivasi agar menciptakan suasana hati 

yang positif untuk siswa 

Understand 

Siswa mempelajari materi lalu menandai bagian yang 

penting secara individu atau kelompok latihan 

Recall 

Setelah mempelajari materi pelajaran, segeralah berhenti., 

ulangi kemabali materi yang sidah di tandai 

Digest 

Mencari materi yang sama pada buku paket lain atau artikel 

atau sumber lainnya. 

Expand 

Mencari hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari 

dan mengaitkannya lalu mengembangkannya 

Review 

Pelajari kembali semua aktifitas pembelajaran yang telah 

terjadi 

Tabel 2.1 Pendekatan MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, dan Review) 

3. Kelebihan dan kekurangan pendekatan MURDER (Mood, Understand, 

Recall, Digest, Expand, dan Review) 

Pada pembelajaran kooperatif tipe MURDER terdapat kelebihan dan 

kekurangan yang di timbulkan, yang dampaknya dapat di rasakan oleh peserta 

didik, antara lain kelebihannya adalah: 

1. Setiap siswa bisa bersosialisasi dengan beregati temannya membentuk 

suatu kelompok 
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2. Memiliki rasa tanggung jawab atas materi pelajrannya, dan pembelajaran 

anggota kelompoknya. 

3. Saling bekerja sama untuk menjadi kelompok terbaik 

4. Saling mendukung, mendorong dan merayakan keberhasilan bersama 

5. Setiap anggota dapat berefleksi kembali untuk meningkatkan 

performanya agar mampu berkontribusi maksimal kepada kelompoknya 

masing-masing. 

Sedangkan untuk kelemahan pada pedekatan MURDER (Mood, 

Understand, Recall, Digest, Expand, dan Review) adalah sebagai berikut: 

1. Karena suasana cenderung ramai, maka kosentrasi pesrta didik menurun 

2. Siswa yang daya tangkapnya lemah merasa ketinggalan dalan 

pembelajran.18 

Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan MURDER 

pembelajaran didalam kelas akan cenderung ramai, akan tetapi bagi siswa yang 

memiliki daya serap yang kurang akan ketinggalan materi. Namun dengan 

menuggunakan metode poster comment dengan pendekatan MURDER 

pembelajaran yang sedang berlangsung dikelas akan lebih bermakna. 

C. Hakikat hasil belajar peserta didik 

1. Pengertian hasil belajar 

Hasil dari proses belajar disebut sebagai hasil belajar yang dapat dilihat 

dan diukur. Keberhasilan seseorang didalam mengikuti satuan program 

 
18 Moh Agus Sanjaya, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Sejarah Melalui Penerapan Model Pembbelajaran Murder Kelas X Sos Sman 1 Maron 

Probolinggo, (Universitas Jember, 2015), h. 13 
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pengajaran pada satu jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil 

belajarnya dalam program tersebut. Belajar sesuatu di perlukan kondisi yang 

mempengaruhi belajar, meliputi kondisi internal yang ada pada diri orang yang 

belajar dan kondisi eksternal saat siswa belajar. Hasil belajar merupakan tujuan 

akhir yang ingin dicapai setelah terjadinya kegiatan belajar mengajar antara 

pendidik dan peserta didik.  

Untuk memberikan suatu pengertian tentang hasil belajar maka akan di 

uraikan terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua kata 

“hasil” dan “belajar”. Dalam KBBI hasil memilki arti: a) sesuatu yang diadakan 

oleh usaha, b) pendapatan, perolehan, buah. Sedangkan belajar adalah perubahan 

tingkah laku atau anggapan yang disebabkan oleh pengalaman19 

Secara umum Abdurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang memperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Menurutnya juga kanak-kanak yang berhasil 

dalam belajar ialah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional.20 

Adapun yang dimaksud dengan belajar menurut Usman adalah “perubahan 

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara suatu individu 

dangan invidu lainnya dengan lingkungan”.21 

 
19 Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pusat, Cet.Ke- 4, 2007), h. 408 
20  Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999), h. 38.   
21 Muhammad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 5.   
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Lebih luas lagi bagi Subrata mendefenisikan belajar adalah “a) membawa 

kepada perubahan, b) bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya 

kecakapan baru, c) bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja”. 

Dari beberapa defenisi diatas terlihat para ahli menggunakan istilah 

“perubahan” yang berarti setelah seseorang belajar akan mengalami perubahan. 

Untuk lebih memperjelas Mardianto memberikan kesimpulan tentang 

pengertian belajar: 

1. Belajar adalah suatu usaha, yang berarti perbuatan yang di lakukan secara 

sungguh-sungguh, sistematis, dengan mendayagunakan semua potensi yang 

di miliki, baik fisik maupun mental. 

2. Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri antara lain 

perubahan tingkah laku diharapkan kearah positif dan kedepan. 

3. Belajar juga bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, dari sikap 

negative menjadi positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat dan lain 

sebagainya. 

4. Belajar juga bertujuan juga bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan dari 

kebiasaan buruk, menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang di rubah 

tersebut untuk menjadi bekal hidup seseorang agar ia dapat membedakan 

mana yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari 

dan mana pula yang harus dipelihara. 

5. Belajar bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang berbagai 

bidang ilmu, misalnya tidak tahu membaca menjadi tahu membaca, tidak 
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dapat menulis jadi dapat menulis. Tidak dapat berhitung jadi tahu berhitung 

dan lain sebagainya. 

6. Belajar dapat mengadakan perubahan dalam hal keterampilan, misalnya 

keterampilan dalam bidang olah raga, bidang kesenian, bidang tehnik dan 

sebagainya. 

Berdasarkan seluruh uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan nilai yang di peroleh dari kemampuan dan bakat seseorang, sehingga 

diperoleh perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar. Tujuan 

pembelajaran yang tertuang dalam hasil belajar merupakan dekripsi produk yang 

menunjukan bahwa belajar telah terjadi. Perumusan tujuan belajar adalah hasil 

belajar yang di inginkan pada diri peserta didik, agar lebih rumit dan diamati 

dibandingkan dengan tujuan yang lainnya, karena tujuan pembelajaran tidak dapat 

diukur secara langsung. Jadi yang dimaksud hasil belajar adalah sesuatu yang 

telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang berarti nilai 

ulangan, khususnya dalam penelitian ini adalah dinilai tes setiap akhir siklus. 

Hasil belajar siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan evaluasi atau 

assessment, karena dengan cara itulah dapat di ketahui tinggi rendahnya hasil 

belajar siswa atau baik buruk prestasi belajarnya. Di samping itu evaluasi berguna 

untuk mengukur tingkat kemajuan yang dicapai oleh siswa dalam satu kurun 

waktu proses belajar tertentu, juga untuk mengukur posisi atau keberadaan siswa 

dalam kelompok kelas serta mengetahui tingkat usaha belajar. 



27 
 

 
 

Adapun ragam evaluasi yang dapat dilakukan untuk mengukur hasil 

belajar siswa adalah sebagai berikut:22 

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

akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah mengidentifikasi 

taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. 

b. Pos test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir 

penyajian materi. Tujuan untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas 

materi yang telah disajikan 

c. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilakukan setelah evaluasi yang 

dilakukan setelah selesai penyajian satuan pembelajaran. Tujuannya 

untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai 

siswa. 

d. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir 

penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuan untuk memperoleh umpan 

balik yang sama dengan evaluasi diagnostic, yaitu untuk mengetahui 

kesulitan belajar siswa. 

e. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja 

akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan 

program pengajaran. 

f. EBTA dan EBTANAS adalah alat pembantu kenaikan kenaikan status 

siswa. 

 

 
22 M Ngalim Purwanto, Prinsip Dan Tehnik Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2008), h. 26 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil  Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh 

peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi antara  lain meliputi faktor internal 

dan faktor eksternal sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor fisiologi dan 

psikologis. Adapun pengertian dari kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

1. Faktor Fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 

jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik 

dalam menerima materi pelajaran.  

2. Faktor Psikologis. Setiap individu dalam hal ini peserta didik pada 

dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini 

turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis 

meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, 

kognitif dan daya nalar peserta didik. 

b. Faktor Eksternal 

1. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil belajar. 

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Lingkungan alam misalnya suhu, kelembapan dan lain-lain. Belajar pada 

tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat 
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berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi hari 

yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk 

bernafas lega. 

2. Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 

keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar 

yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. 

Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru.23 

 

Menurut Muhibbin Syah, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni kondisi jasmani dan 

rohani siswa.  

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa.  

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.24 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu Pertama, faktor internal antara lain: 

kondisi jasmani dan rohani siswa, kecerdasan, minat, latihan dan kebiasaan 

belajar, motivasi pribadi dan konsep diri. Kedua, faktor eksternal antara lain: 

faktor instrumental, pendekatan belajar, guru dan cara mengajarnya, kesempatan 

yang tersedia, motivasi sosial dan kondisi lingkungan. 

 
23 Rusman,  Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan 

Profesionalisme Guru Abad 21, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 124 
24 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 144 
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D. Deskripsi pembelajaran fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih 

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian pendidikan Agama Islam 

yang mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan 

pemahaman tentang tata cara pelaksanaan rukun islam mulai dari ketentuan dan 

tatacara pelaksaan tahara, puasa, zakat, shalat sampai dengan pelaksanaanibadah 

haji serta ketentuam tentang makanan dan minuman serta khitan, kurban, cara 

pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. 

Fiqih adalah ilmu tentang hukum Islam yang disimpulkan dengan jalan 

rasio berdasarkan dengan alasan-alasanya.25 Secara etimilogi berarti pemahaman 

yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Adapun pengertian 

fiqih secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan yang 

mencangkup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah maupun amaliah. Pada 

perkembangan selanjutnya fiqih merupakan bagian dari syariah Islamiah, yaitu 

pengetahuan tentang hukum syariah Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan diambil dari dalil yang terinci.  

 Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan, bahwa fiqih adalah ilmu 

yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala 

tindakan manusia baik berupa ucapan manusia ataupun perbuatan pembelajaran 

fiqih adalah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan 

memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluluh baik 

berupa dalil naqli atau aqli. 

 
25 Hasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung: Al-Ma’rif, 1985),h. 251 
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2. Tujuan pembelajaran fiqih 

Secara umum, fiqih ditujukan untuk memahami dan mendekskripsikan 

pola hubungan kaidah fiqih dengan unsur lainya, yakni landasan filosofis, 

landasan logis, substansi fiqih, jenjang kaidah,dan aplikasi kaidah fiqih bagi 

penataan kehidupan dan bagi pengembangan wacana intelektual. Pembelajaran 

fiqih diarahkan utnuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok 

hukum Islam dan tata cara pelaksanaanya untuk diaplikasikan dalam kehidupan 

sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaffah 

(sempurna).  

Adapun tujuan Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah fiqih yaitu: 

a) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur 

ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah 

yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama 

yang diatur dalam fiqih muamalah.  

b) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam denga benar 

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman 

tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum islam, 

disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi 

maupun sosial. 

E. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Siti Zakiyah (13010101182), 2017 Dengan Judul Skripsi “Peningkatan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Starategi Poster Comment Siswa 
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Kelas IV SDN Batumea Kabupaten Konawe Kepulauan”. Berdasarkan hasil 

tes individual secara spesifik, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan 

hasil belajar yang sangat signifikan.Dimana nilai rata-rata hasil belajar 

sebelum diterapkannya strategi pembelajaran poster comment hanya 

mencapai 60 Dengan persentase ketuntasan sebesar 50%. Dan pada saat 

tindakan dilakukan dengan model pembelajaran Poster comment nilai rata-

rata hasil belajar siswa mencapai 65 pada siklus I dan terus meningkat pada 

siklus II sebesar 80 dengan persentase ketuntasan 70% pada siklus I dan 

85% siklus II. Kemudian pada aktivitas belajar siswa siklus I dan II dengan 

menerapkan strategi pembelajaran poster comment pada materi Zikir dan 

doa menunjukkan peningkatan dimana diperoleh data bahwa persentase 

aktivitas siswa pada siklus I peretemuan pertama sebesar 50% dan pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 70%. Sealanjutnya pada tindakan 

siklus II terjadi peningkatan yang signifikan yakni pada pertemuan pertama 

persentase aktivitas sbesar 75% dan pada rangkaian tindakan siklus II 

pertemuan kedua persentase aktivitas siswa meningkat siginifikan menjadi 

100%. Dengan rata-rata aktivitas siswa secara klaisikal sebesar 85 %.26 

b. Harmida, Dengan judul jurnal “Penggunaan Metode Poster Comment Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Perubahan Lingkungan Siswa 

Kelas IV SDN 012 Koto Kari, (GERAM (Gerakan Aktif Menulis), Volume 

5 NO.2 Desember 2017” Pada siklus I, hasil belajar yang didapat dari mata 

pelajaran IPA belum mencapai ketuntasan belajar seperti yang diharapkan. 

 
26 Siti Zakiyah, “Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Starategi 

Poster Comment Siswa Kelas IV SDN Batumea Kabupaten Konawe Kepulauan. Skripsi 

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kenadri 2017.h. 44 
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Ketuntasan siswa baru mencapai 78%. Hal ini dikarenakan siswa belum 

terbiasa dengan metode yang diajarkkan oleh peneliti. Karena 

peningkatannya belum maksimal maka penelti memperbaiki 

pembelajarannya, dengan cara memberi penjelasan lebih rinci lagi mengenai 

metode yang digunakan. Pada siklus II, terjadi peningkatan yang signifikan, 

hal ini dapat terlihat bahwa pada mata pelajaran IPA siswa yang mencapai 

ketuntasan sudah 95%. Peningkatan ini terjadi karena siswa sudah lebih 

memahami atau terbiasa dengan metode yang digunakan peneliti. 

Keberhasilan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya peningkatan 

untuk pembelajaran IPA hasil belajar siswa yang pada data awal siswa yang 

tuntas hanya 9 siswa atau atau 47%, pada siklus I berubah menjadi 15 siswa 

atau 78 % yang tuntas dan akhirnya pada siklus ke II meningkat menjadi 18 

siswa atau 95 % yang tuntas dari 19 siswa yang diteliti.27 

c. Ajeng Noerjannah dengan judul jurnal “Penerapan Metode Poster 

Comment Untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif Siswa Pada Pembelajaran 

IPS Di Kelas IV Di SDN 1 Sindangsara, 2016” Dari data yang yang sudah 

diperoleh bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi permasalahan sosial pokok 

bahasan kemiskinan pada kegiatan pos-test lebih baik dibandingakan saat 

kegiatan pre-test, jadi diketahui bahwa pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial materi permasalahan sosial pokok bahasan kemiskinan dengan 

menggunakan metode poster comment mampu memberikan peningkatan 

 
27 Harmida, Penggunaan Metode Poster Comment Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Materi Perubahan Lingkungan Siswa Kelas IV SDN 012 Koto Kari, (GERAM (Gerakan Aktif 

Menulis), Volume 5 NO.2 Desember 2017, Diakses 4 Februari 2019),  h. 67-68 
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terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV di SD Negeri 1 

Sindangrasa. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil data dari 

pretest 1 orang siswa yang mendapat skor tertinggi yaitu 80 dan 1 orang 

siswa yang mendapat skor terendah yaitu 10. Sedangkan dalam hasil postest 

1 orang yang mendapat skor tertinggi yaitu 95 dan 1 orang yang 

mendapatkan skor terendah yaitu 0. Secara keseluruhan tidak ada kendala 

yang cukup berarti dalam penelitian segala pengujian data berjalan normal. 

Ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa.28 

Persamaan penelitian ini dan penelian diatas adalah sama-sama 

penggunaan metodenya yaitu Poster Comment, yang di terapkan dalam proses 

belajar mengajar di kelas. Sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran, 

materi yang diajarkan dan tempat penelitian. 

F. Kerangka Pikir 

Berdasarkan metode pembelajaran poster comment dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar Fiqih dengan pertimbangan metode pembelajaran 

mampu mengembangkan dan menyalurkan pengetahuan serta nilai-nilai dan 

pengalaman belajar siswa, juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir, 

pemecahan masalah, keterampilan sosial (berkelompok dan berkomunikasi) serta 

adanya proses pembelajaran yang lebih memperkuat daya ingat siswa terhadap 

materi pembelajaran. 

 

 
28 Ajeng Noerjannah , Penerapan Metode Poster Comment Untuk Meningkatkan Berpikir 

Kreatif Siswa Pada Pembelajaran IPS Di Kelas IV Di SDN 1 Sindangsara, 2016, h. 270 
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Gambar. 2.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pada kondisi awal proses 

pembelajaran masih didominasi oleh guru dengan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah yang kurang bervariasi di dalam metode tersebut sehingga 

siswa tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan dapat 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah.Untuk menangani masalah tersebut 

perlu adanya tindakan yang sesuai dengan menerapkan metode pembelajaran aktif 

tipe poster comment. Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan siswa 

dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

pada kondisi akhir hasil belajar siswa meningkat. 

 

 

 

Metode mengajar guru kurang bervariasi sehingga siswa 

kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam proses 

pembelajara sehingga menyebabkan hasil belajar siswa 

rendah 

Kondisi Awal 

Menerapkan metode pembelajaran poster 

comment Dengan pendekatan MURDER(Mood, 

Understand, Recall, Digest Expand Review) 

Tindakan 

Siswa aktif dan berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran Kondisi Akhir 

Hasil belajar siswa meningkat 


