
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori  

2.1.1 Pola Interaksi 

A. Pengertian Pola Interaksi 

Secara etimologi, interaksi terdiri dari dua kata, yakni action (aksi) dan 

inter (antara), jadi interaksi adalah tindakan yang dilakukan antara dua atau 

lebih orang. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar 

individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok satu dengan 

kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. (Nursila, 

2019: 18) 

Interaksi sebagai hubungan timbal balik. Hubungan yang tidak bersifat 

sepihak bahwa guru merupakan satu-satunya subjek. Siswa dapat juga 

sebagai subjek belajar. Artinya, adakalanya guru mendominasi proses 

interaksi, adakalanya siswa mendominasi proses interaksi, adakalanya baik 

guru maupun siswa berinteraksi secara seimbang. (Suprayekti, 2004: 5) 

Menurut Miftahul Huda (2008: 38-39) interaksi yang bernilai 

pendidikan yaitu, interaksi yang dilakukan dengan sadar meletakkan tujuan 

untuk mengubah tingkah laku seseorang. Dengan konsep diatas maka lahirlah 

konsep dengan istilah guru disatu pihak dan siswa dipihak yang lain. 

Keduanya berada dalam interaksi yang bernilai pendidikan dengan posisi, 
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tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun tetap bersama-sama dalam 

mencapai tujuan pendidikan.  

Interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi atau 

hubungan. Jika dihubungkan dengan istilah interaksi, sebenarnya komunikasi 

timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sudah 

mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai pengertian 

bersama yang kemudian untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar. 

(Wiyarton, 2019: 10)  

Bonner, berpendapat dalam Irfany (2013:8-9) bahwa yang dimaksud 

dengan interaksi ialah suatu hubungan antara dua individu atau lebih dimana 

tingkah laku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki 

individu yang lain. Begitu juga  sebaliknya. Sedangkan Secara umum, 

interaksi merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya sebuah 

hubungan antara seseorang dan orang lain, yang kemudian diaktualisasikan 

melalui praktek komunikasi. (Ahmad, 2014: 25) 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa interaksi merupakan terjalinnya 

suatu komunikasi sebagai bagian dari proses saling membutuhkan, terutama 

jika dalam interaksi itu terdapat tejuan bersama yang ingin dicapai maka akan 

ada upaya kerjasama didalamnya. Sebagaimana  tertera pada Surah al-Hujurat 

ayat 13: 

قَبَۤاىَِٕل ِلتَعَاَسفُْىا ۚ اِىَّ   ُكْن ُشعُْىبًا وَّ ٌٰ ًْٰثى َوَجعَْل ُ ا ْي رََكٍش وَّ ُكْن ّهِ ٌٰ ٰيٰٓاَيَُّها الٌَّاُس اًَِّا َخلَْق

َ َعِلْيٌن َخبِْيشٌ  ِ اَتْٰقىُكْن ۗاِىَّ لّلاه ٌَْذ لّلاه  اَْكَشَهُكْن ِع

Terjemahannya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
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berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sungguh Allah maha mengetahui 

lagi maha mengenal. 

Ayat diatas menurut penulis lebih tepat jika disandingkan dengan judul 

penelitian ini karena dengan saling mengenal, seseorang akan mendapatkan 

manfaat dari orang yang dikenalnya dan dengan kerjasama yang tentunya 

diawali dengan saling mengenal sehingga tercipta suatu tujuan yang akan 

diharapkan, karena ada rasa yang saling membutuhkan satu sama lain. 

Jadi,interaksi merupakan salah satu bagian yang paling penting dan 

tidak akan bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan, baik interaksi antar guru, 

interaksi antar guru dan siswa maupun intaraksi antara guru dengan wali 

siswa. Yang mana dalam dunia pendidikan pola interaksi antar guru dan 

siswa ini sangatlah penting untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh 

sekolah. Hal ini dilatar belakangi oleh naluri manusia untuk selalu hidup 

bersama atau berkelompok, bersama dengan orang lain. (Safitri, 2020: 21) 

Berdasarkan pengertian diatas mengenai interaksi maka peneliti 

menyimpulkan bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik yang terjadi 

antara guru dan siswa yang sudah direncanakan yang bertujuan mengantarkan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

B. Ciri-ciri Pola Interaksi  

Erdi Suardi dalam buku (Sardiman, 2007: 15-18) merinci ciri-ciri 

interaksi belajar mengajar sebagai berikut;  
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Pertama, Interaksi belajar mengajar mempunyai tujuan yaitu untuk 

membantu dan memfasilitasi siswa dalam suatu perkembangan tertentu. 

Tujuan belajar yang utama ialah bahwa apa yang dipelajari itu berguna 

dikemudian hari. Untuk itulah guru perlu menumbuhkan perhatian siswa 

terhadap apa yang dipelajarinya. Oleh karena itu, interaksi yang sadar akan 

tujuan akan menempatkan siswa sebagai pusat perhatian.  

Kedua, Mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

secara optimal, maka dalam melakukan interaksi dibutuhkan suatu prosedur 

atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran yang satu dengan yang lainnya, mungkin akan membutuhkan  

prosedur dan desain-desain yang berbeda-beda.  

Ketiga, Interaksi ditandai dengan penggarapan materi khusus. Dalam 

hal ini materi harus menggunakan desain yang sedemikian rupa, sehingga 

cocok dan tepat guna untuk menggapai tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal 

ini perlu memperhatikan komponen-komponen pengajar yang lain. Materi 

harus didesain dan dipersiapkan sebelum berlangsungnya interaksi. 

Keempat, ditandai dengan aktivitas siswa sebagai konsekuensi bahwa 

siswa merupakn sentral, maka aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi 

berlangsungnya interaksi. Aktivitas siswa dalam hal ini baik secara fisik 

maupun mental aktif. Seorang guru hendaknya bisa mendengarkan dengan 

baik apa yang disampaikan oleh siswa, betapapun siswa masih anak-anak. 

Dengan demikian siswa mempunyai keberanian untuk berpendapat dan 

terlibat aktif didalam pembelajaran. 
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Kelima, guru berperan sebagai pembimbing, seorang guru harus 

berusaha menyelaraskan dan menghidupkan serta memberikan motivasi 

kepada siswa supaya terjadi proses interaksi yang baik. Guru harus siap siaga 

sebagai mediator dalam segala situasi proses interaksi, sehingga guru akan 

menjadi tokoh yang akan dilihat, diikuti, dan ditiru tingkah lakunya oleh 

siswa. 

Disamping beberapa ciri seperti yang telah diuraikan diatas, unsur 

penilaian adalah unsur yang sangat penting. Dalam kaitannya dengan tujuan 

yang telah ditetapkan, maka untuk mengetahui apakah tujuan itu sudah 

tercapai lewat intaraksi belajar mengajar atau belum, perlu diketahui dengan 

kegiatan penilaian. Dengan demikian, ciri-ciri interaksi belajar mengajar 

sebenarnya senada denga ciri-ciri interaksi edukatif, sebagaimana disebutkan 

terdahulu. Memang kalau dilihat secara spesifik dalam kegiatan pengajaran, 

apa yang dikatakan interaksi edukatif itu akan berlangsung dengan kegiatan 

interaksi belajar mengajar. (Lubis, 2018: 15) 

C. Syarat dan Bentuk Pola Interaksi 

Interaksi merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut 

hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan 

kelompok. Paling tidak ada dua syarat terjadinya interaksi yaitu , adanya 

kontak sosial dan adanya komunikasi. 

Kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum yang berarti 

bersama-sama dan tango berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah 

bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi 

hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak tidak perlu berarti suatu 
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hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan, hubungan tanpa harus 

menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang 

bersangkutan. Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang 

dapat berhubungan satu sama lain dengan melalui telepon, telegraf, radio, dan 

yang lainnya yang tidak perlu memerlukan sentuhan badaniah. 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu, antara orang 

perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya dan antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia 

lainnya. 

Kontak sosial memiliki beberapa sifat, yaitu kontak sosial positif dan 

kontak sosial negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang 

mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah 

kepada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan 

kontak sosial. 

Selain itu kontak sosial juga memiliki sifat primer atau sekunder. 

Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu 

dan berhadapan muka, sebaliknya kontak yang sekunder memerlukan suatu 

perantara. (Nashrillah, 2017: 7) 

Sedangkan yang kedua adalah komunikasi, komunikasi  adalah bahwa 

seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud 

pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap, perasaan-perasaan apa yang 

ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian 

memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikam. Dengan adanya 

komunikasi sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh kelompok lain 
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atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi 

apa yang akan dilakukanya. 

Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi barbagai macam 

penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seulas senyum misalnya, dapat 

ditafsirkan sebagai keramah tamahan, sikap bersahabat atau bahkan sebagai 

sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Dengan demikian 

komunikasi memungkinkan kerjasama antar perorangan dan antar kelompok. 

Tetapi disamping itu juga komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang 

terjadi kerena salah paham yang masing-masing tidak mau mengalah.  

Di dalam interaksi disamping memiliki unsur dasar yakni, kontak sosial 

dan komunikasi, juga memiliki beberapa bentuk. Bentuk interaksi bisa berupa 

kerja sama, persaingan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan. 

(Widyaningsi, 2010: 12) 

1. Kerjasama 

Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan antar individu 

maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang hendak diraih. Kejasama 

adalah bentuk proses interaksi yang didalamnya terdapat aktivitas tertentu, 

yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan 

saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. 

Kerjasama dalam konteks pembelajaran yang melibatkan siswa, Miftahul 

Huda dalam (Arini, 2018: 3) menjelaskan lebih rinci yaitu, ketika siswa bekerja 

sama untuk menyelesaikan suatu tugas kelompok, mereka memberikan 

dorongan, anjuran, dan informasi pada teman sekelompoknya yang 

membutuhkan bantuan. Hal ini berarti dalam kerjasama, siswa yang lebih 



 
 

16 
 

paham akan memiliki kesadaran untuk menjelaskan kepada teman yang belum 

paham. 

2. Persaingan  

Persaingan terjadi kerena proses interaksi, yaitu penafsiran makna 

perilaku tidak sesuai dengan maksud dari pihak yang melakukan aksi sehingga 

tidak terdapat keserasian antar kepentingan para pihak yang melakukan 

interaksi. Menurut Setiadi dalam (Purwanti, 2018: 3) persaingan adalah bentuk 

interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersaing untuk 

mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian 

atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan kekerasan. 

Dapat disimpulkan bahwa persaingan adalah suatu hal yang dapat 

mendorong individu untuk menjadi yang terdepan dan dikuasai oleh ego 

masing-masing individu. 

3. Pertentangan  

Pertentangan merupakan konflik yang timbul akibat faktor-faktor 

sosial, contohnya salah paham. Pertentangan ini merupakan salah satu akibat 

dari adanya perbedaan-perbedaan dari norma yang menyimpang di kehidupan 

masyarakat. Pertentangan memiliki bentuk-bentuk yang khusus antara lain, 

pertentangan pribadi, pertentangan antar individu, pertentangan rasional, 

pertentangan yang timbul karena perbedaan ras, pertentangan kelas sosial dan 

pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar kelas sosial. 

Sebagaimana tertera pada surah Ali-Imran ayat 64: 

َ َوََّل ًُشْ ِشَك بِٖه  قُْل ٰيٰٓاَْهَل اْلِكٰتِب تَعَالَْىا اِٰلى َكِلَوٍة َسَىۤاٍءٍۢ بَْيٌٌََا َوبَْيٌَُكْن اََّلَّ ًَْعبَُذ اَِّلَّ لّلاه

َ ًَّا ُهْسِلُوْىىَ  ِ ۗ فَِاْى تََىلَّْىا فَقُْىلُىا اْشَهُذْوا بِا ْي ُدْوِى لّلاه َِّخزَ بَْعُضٌَا بَْعًضا اَْسبَابًا ِهّ ََّل يَت  َشْيـًٔا وَّ
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Terjemahannya: katakanlah: “ hai ahli kitab, marilah ( berpegang) 

kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 

kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 

persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka 

berpaling maka katakanlah kepada mereka: “ saksikanlah, bahwa kami adalah 

orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” 

Dalam Surah ini juga mengajarkan agar mencari titik temu antar 

pemeluk agama bahwa al-quran menganjurkan agar dalam berinteraksi, bila 

tidak ditemukan persamaan hendaknya masing-masing mengakui keberadaan 

pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. 

D. Macam-Macam Pola Interaksi  

Interaksi antara guru dan siswa tidak mungkin terjadi proses interaksi 

dalam proses pembelajaran bila hanya satu unsur yang aktif, baik dalam 

sikap, mental dan perbuatan. Kegiatan interaksi belajar mengajar sangat 

beraneka ragam coraknya, mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru 

sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dimaksudkan 

agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan serta untuk menghidupkan 

suasana kelas demi keberhasilan guru dan siswa dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 

Ada beberapa pola interaksi antara guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran yaitu yang dilakukan antara guru dan siswa, diantaranya yaitu: 
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1. Model pembelajaran Satu Arah 

Komunikasi satu arah ini dilakukan oleh seorang guru dalam 

pembelajaran dengan metode ceramah. Pelaksanaan bentuk seperti ini 

gurulah yang berperan penting, gurulah yang aktif, siswa pasif dan semua 

kegiatan berpusat pada guru. Guru sebagai sumber pengetahuan, sumber 

segala kebenaran, dan sumber segala yang diperlukan siswa disekolah. 

Semua perkataan guru dipegang oleh siswa sebagai kebenaran yang mutlak 

dan guru  memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran disekolah serta membantu perkembangan siswa dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa secara optimal sesuai 

dengan tujuan hidup siswa tersebut. 

2. Model Pembelajaran Dua Arah 

Pola komunikasi ini menggunakan metode Tanya jawab dalam proses 

pembelajaran. Setelah guru menjelaskan tentang suatu materi, maka guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, yang kemudian 

pertanyaan tersebut akan dijawab oleh guru. Guru  melontarkan masalah-

masalah kepada siswa, agar siswa mampu dan timbul inisiatif untuk 

memecahkan masalah tersebut guru memberikan aksi-aksi yang merangsang 

siswa untuk mengadakan reaksi. Dengan demikian, terjadilah interaksi 

antara guru dan siswa serta adanya hubungan timbal balik antara guru dan 

siswa. 

3. Model Pembelajaran Tiga Arah 

Komunikasi atau interaksi antara guru dengan siswa dalam proses 

pembelajaran seperti ini biasanya terjadi dengan metode diskusi, yang 
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dimana guru menugaskan siswa untuk berdiskusi dengan temannya tentang 

masalah atau materi yang sedang dipelajari. 

4. Model Pembelajaran Multi Arah 

Interaksi ini siswa dihadapkan pada suatu masalah, dan siswa sendiri 

yang memecahkan masalah tersebut, kemudian hasi diskusi siswa-siswa 

tersebut dikonsultasikan kepada guru. Sehingga interaksi seperti ini, siswa 

memperoleh pengalaman dari teman-temanya sendiri. Dengan kondisi 

belajar seperti ini, maka setiap siswa ketika menghadapi suatu masalah akan 

aktif mencari jawaban atas segala inisiatifnya sendiri. Guru hanya 

membimbing, mengarahkan dan menunjukkan sumber belajar. (Inah, 2015: 

160) 

2.1.2 Hasil Belajar 

A. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar, hasil adalah 

sesuatu yang diadakan (dibuat, diusahakan, dsb) oleh usaha. Sedangkan 

belajar adalah suatu proses berubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. (Alwi, 2008:39) 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mereka 

menerima pengalaman belajar dalam sebuah proses pembelajaran. Adapun 

pengertian lain menjelaskan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai nilai 

yang diperoleh siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Secara  

umum pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan 

secara keseluruhan oleh siswa setelah mereka mengikuti kegiatan belajar 
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mengajar, yang mana wujud itu berupa kemampuan kognitif, efektif dan 

psikomotor. (Allawiyah, 2021:101) 

Bloom dalam Suprijono (2012:6-7) menyatakan bahwa hasil belajar 

mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan Lindgre 

menyatakan bahwa hasil belajar meliputi kecakapan, informasi, pengertian 

dan sikap. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama 

atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut 

serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil 

yang lebih baik lagi sehingga akan mengubah cara berpikir serta 

menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

B. Indikator Hasil Belajar 

Hasil belajar tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi dalam 

kegiatan dikelas, di sekolah maupun di luar sekolah, untuk menggambarkan 

hasil belajar yang dicapai siswa, maka diadakan suatu proses penilaian 

seperti tes hasil belajar. tes hasil belajar dilakukan untuk melihat sejauh 

mana tingkat keberhasilan siswa setelah melakukan proses belajar mengajar. 

terdapat tiga komponen yang dapat ditinjau dari hasil belajar yaitu: 

1. Aspek Kognitif (pengetahuan) berhubungan erat dengan tingkah laku 

meliputi kemampuan pemahaman pengetahuan serta melibatkan 

kemampuan dalam mengorganisasi potensi berpikir untuk dapat 

mengelolah stimulus s ehingga dapat memecahkan permasalahan yang 
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mewujudkan dalam hasil belajar. Menurut Bloom kognitif terdiri atas 

enam level yaitu: a) pengetahuan, yaitu menyebutkan, menampilkan, 

dan menjelaskan; b) pemahaman yaitu menjelaskan, mengurutkan dan 

memberi contoh; c) penerapan, yaitu menerapkan, menyerasikan; d) 

analisis, yang meliputi taraf memahami proses dan cara kerjanya suatu 

proses; d) sintesis yaitu, menyatukan dari berbagai unsur menjadi satu; 

e) evaluasi, yaitu mampu menjawab pertanyaan guru. 

2. Aspek Afektif (sikap) berhubungan erat dengan tingkah laku itu 

sendiri yang diwujudkan dalam perasaan. Dalam aspek afektif terdiri 

atas lima level, yaitu: a) penerimaan, yaitu  memperhatikan, 

menyimak, dan mendengarkan; b) penanggapan, yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan; c) penilaian, yaitu 

ditandai dengan penerimaan terhadap nilai yang diperoleh; d) 

pengorganisasian yaitu dengan memilah-milah nilai yang diperoleh, 

dan menjadikan motivasi untuk menjadi lebih baik; e) karakteristik 

yaitu dengan terbentuknya karakter seseorang. 

3. Aspek Psikomotorik (keterampilan) yaitu bersifat keterampilan atau 

yang menunjukkan gerak, keterampilan tangan, menunjukkan pada 

tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau kumpulan tugas 

tertentu. Aspek ini menjadi lima level, yaitu: a) kesiapa,n yaitu dengan 

menyiapkan alat untuk demonstrasi, kesiapan dalam menerima 

pelajaran; b) meniru, yaitu dengan melakukan sesuatu dengan contoh 

yang diamati; c) membiasakan, yaitu dapat melakukan sesuatu tanpa 

melihat contoh; d) menyesuaikan, yaitu dapat menguasai gerakan-
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gerakan tertentu; e) menciptakan, yaitu sudah sampai pada taraf 

mahir, dapat membuat variasi sendiri.(Lestari, 2014:15) 

Untuk mencapai keberhasilan belajar ketiga aspek tersebut tidak 

bisa dipisahkan, namun jauh lebih baik jika dihubungkan. 

Penggabungan tiga aspek tersebut akan dapat diketahui kualitas 

keberhasilan pembelajaran. Hasil belajar merupakan bukti keberhasilan 

yang telah dicapai seorang siswa, setiap pembelajaran dapat 

menimbulkan suatu perubahan yang khas. Hasil belajar secara luas 

tentu mencakup ketiga kawasan tujuan pendidikan tersebut yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

C. Jenis-jenis Penilaian Hasil Belajar 

Jenis penilaian hasil belajar menurut Nana Sudjana dalam (Fernanda, 

2021:21-23) ada beberapa macam antara lain: 

1. Penialain formatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses 

belajar itu sendiri. Dengan demikian, penialain formatif diharapkan 

guru dapat memperbaki program pengajaran dan strategi 

pelaksanaannya. 

2. Penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit 

program, yaiti akhir bulan, akhir semester maupun akhir tahun. 

Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa. 

3. Penilaian diagnostic, yaitu penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelamahan  siswa serta faktor penyebabnya, penilaian ini 

dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajarr, pengajar remidal. 
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4. Selektif, yaitu penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, 

misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. 

5. Penempatan, yaitu penilaian yang ditujukan untuk mengetahui 

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar 

dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai 

kegiatan program itu. 

Dari segi alatnya penilaian hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi tes dan nontes. Tes ini ada yang diberikan secara lisan, tulisan 

dan tes tindakan. Soal-soal tes ada yang disusun dalam bentuk objektif 

dan ada pula yang berbentuk esai atau uraian. Sedangkan bukan tes 

sebagai alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, 

skala, sosiometri dan studi kasus. 

Tes hasil belajar ada yang sudah dibakukan, adapula yang dibuat 

guru, yakni tes tidak baku. Pada umumnya penilaian hasil belajar 

disekolah menggunakan tes buatan guru untuk semua bidang studi. Tes 

baku, sekalipun lebih baik daripada tes buatan guru, masih langkah 

digunakan, sebab membuat tes baku memerlukan beberapa percobaan 

dan analisis dari segi relibilitas dan validitasnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis penilain hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi tes dan nontes, Tes ini ada yang diberikan secara 

lisan, tulisan dan tes tindakan. Soal-soal tes ada yang disusun dalam 

bentuk objektif dan ada pula yang berbentuk esai atau uraian. 

Sedangkan bukan tes sebagai alat penilaian mencakup observasi, 

kuesioner, wawancara, skala, sosiometri dan studi kasus. Dengan alat 
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penilaian hasil belajar, memungkinkan seorang guru untuk mengukur 

kemampuan yang dimiliki siswa serta mengetahui hasil belajar yang 

diperoleh siswa dalam akademik maupun non akademik. 

D. Tujuan dan Manfaat Hasil Belajar 

Tujuan penilaian hasil belajar siswa adalah: 

a. Melacak kemajuan siswa, artinya dengan melakukan penilaian maka 

perkembangan hasil belajar siswa dapat diidentifikasi, yakni menurun 

atau meningkat. Guru bisa menyusun profil kemajuan siswa yang berisi 

pencapaian hasil belajar secara priodik. 

b. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa, artinya dengan melakukan 

penilaian, maka dapat diketahui apakah siswa telah menguasai 

kompetensi tersebut atau belum menguasai. Selanjutnya dicari tindakan 

tertentu bagi yang belum menguasai kompetensi tertentu. 

c. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa, artinya dengan 

melaukuakan penilaian, maka dapat diketahui kompetensi mana yang 

belum dikuasai dan kompetensi mana yang telah dikuasai. 

d. Menjadikan umpan balik untuk perbaikan bagi siswa, artinya dengan 

melakukan penilaian, maka dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki 

hasil belajar siswa yang masih dibawah standard (KKM) 

Sedangkan manfaat hasil belajar yang dilakukan guru adalah: 

a. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Artinya, dengan melakukan penilaian maka 

kemajuan hasil belajar siswa selama dan setelah pembelajaran dapat 

diketahui. 
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b. Memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi, artinya dengan 

melakukan penilaian, maka dapat diperoleh informasi berkaitan dengan 

materi yang belum dikuasai siswa dan materi yang sudah dikuasai 

siswa. 

c. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesuliatan belajar yang dialami 

siswa. Artinya, dengan melakukan penilaian, maka dapat mengetahui 

perkembangan hasil belajar sekaligus kesulitan yang dialami siswa, 

sehingga dapat dilakukan program tindak lanjut melalui pengayaan atau 

remedial. 

d. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, 

kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Artinya, dengan 

melakukan penilaian, maka guru dapat melakukan evaluasi diri 

terhadap keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. (Rahmayanti, 

2020:55-57) 

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain: 

a. Faktor dari dalam (internal) 

1. Faktor Jasmani 

Kondisi fisik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi siswa 

dalam proses belajar, siswa yang dalam kondisi sehat jasmaninya 

akan berbeda dengan siswa yang tidak sehat jasmaninya, karena 

belajar memerlukan kecakapan, keterampilan dan kemampuan 

berpikir, selain itu ketidak sempurnaan panca indera juga dapat 
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mempengaruhi hasil belajar siswa, misalnya: cacat mata, telinga dan 

sebagainya. Karena kualitas panca indera merupakan syarat bagi 

suatu proses pembelajaran adalah pendengaran dan penglihatan. 

2. Faktor Psikologis 

a) Bakat  

Bakat juga merupakan faktor intenal yang banyak 

mempengaruhi hasil belajar siswa, setiap bakat inilah yang dapat 

memungkinkan siswa berkembang sesuai dengan keinginannya, 

setiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda, untuk 

mengembangkan bakat yang dimiliki, seseorang harus 

mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang efektif sebab kalau 

tidak, maka bakat tersebut tidak akan bisa berkembang. 

b) Kecerdasan  

Setiap individu yang lahir memiliki kecerdasan yang 

berbeda-beda, kecerdasan dapat mempengaruhi cara berpikir dan 

kemampuan beradaptasi dengan berbagai masalah yang dihadapi, 

oleh karena itu siswa akan berhasil jika dalam dirinya ada 

dorongan untuk belajar. 

c) Minat 

Minat adalah suatu gejala psikis yang ada pada seseorang 

yang direalisasikan dengan senang dan menunjukkan perhatian 

dengan perasaan dan perhatian yang berpusat pada suatu obyek, 

sehingga seseorang tersebut mempunyai kecenderungan untuk 
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melakukannya dan belajar dapat berjalan dengan baik bila disertai 

dengan minat. 

d) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 

b. Faktor dari luar pelajaran (eksternal) 

1. Faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: cara orang tua mendidik, hubungan antara 

onggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

2. Faktor sekolah, sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, 

hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar 

dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat, masyarakat sangat mempengaruhi terhadap 

belajar siswa karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

Seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, media juga 

berpengaruh terhadap positif dan negatifnya, pengaruh dari teman 

bergaul siswa, dan kehidupan masyarakat sekitar siswa juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. (Sihombing, 2021:190) 
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Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar 

dalam diri siswa, sekiranya akan memudahkan guru atau orang tua untuk 

menentukan metode yang tepat pada proses pembelajaran. 

2.1.3 Fikih 

A. Pengertian Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari mata pelajarn 

pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan siswa untuk 

mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang 

kemudian menjadi dasar pendangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan menggunakan pengalaman dan pembiasaan. (Amberi, 

2011:42) 

Sedangkan dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari kata fuqaha yang 

berarti memahami dan mengerti. Dalam peristilahan syar`i, ilmu fikih 

dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar`i amali 

(praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam 

terhadap dalil-dalilnya yang terperinci (al-tafsili) dalam al-qur`an dan hadis. 

Sedangkan fikih menurut istilah adalah  

 اْلِعْلُن بِاألْْحَكاِم الشَّْشِعيَِّة اْلعََوِليَِّة اْلُوْكتََسُب ِهْي أَِدلَّتَِها التَّْفِصيِليَّةِ 

Terjemahannya : Suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat 

amaliah (perbuatan) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. (Syafe’I, 

2007:19) 

Hukum syar`i yang dimaksud dalam defenisi diatas adalah segala 

perbuatan yang diberi hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang 

dibawah oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun kata amali dalam defenisi itu 
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dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa yang menjadi lapangan pengkajian 

ilmu ini hanya yang berkaitan dengan perbuatan dan tidak termaksud 

keyakinan atau aqidah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil-dalil 

terperinci adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash dimana 

satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu. (Puluangan, 2017:1-2) 

Dari pengertian diatas maka mata fikih adalah jalan yang dilakukan 

secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum islam yang 

berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun 

muamalah yang bertujuan agar siswa mengetahui, memahami serta 

melaksanakan ibadah sehari-hari.. (Masykur, 2019: 33-35) 

B. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran fikih berfungsi mengarahkan dan mengantarkan siswa 

agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara 

pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi 

muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara sempurna. 

Tujuan mata pelajaran fikih yaitu yang pertama, mengetahui dan 

memahami cara-cara pelaksanaanya Islam baik yang menyangkut aspek 

ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan 

pribadi dan sosial. Kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum 

Islam dengan benar dan baik, sebagai perujudan dari ketaatan dalam  

menjalankan ajaran Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, 

dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya 

maupun hubungan dengan lingkungannya. (Masykur, 2019: 36-37) 
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Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman 

hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, 

tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik 

secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum sosial.    

C. Karakteristik Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di 

Madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, 

karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi 

motivasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, 

mengamalkan hukum islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan 

muamalah serta dapat mempraktekkannya dengan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. Disamping pembelajaran yang mem  punyai ciri khusus juga 

materi yang diajarannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak 

hanya dikembangkan di kelas. (Masykur, 2019: 38) 

2.1.4 Pola Interaksi Guru Dengan Siswa Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Fikih  

Proses belajar mengajar adalah inti dari kegiatan pendidikan. Sebagai inti 

dari kegiatan pendidikan interaksi belajar mengajar merupakan upaya untuk 

mencapai kegiatan tujuan pendidikan, tujuan pendidikan tidak akan tercapai 

bila interaksi guru dengan siswa tidak terbina dengan baik didalam belajar. 

Guru dan siswa adalah dua unsur yang terlibat langsung dalam proses 

pengajaran. Oleh karena itu peranan guru diperlukan untuk menciptakan 
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interaksi yang kondusif. Untuk itu seorang guru perlu memahami komponen-

komponen dan cirri-ciri interaksi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Pada dasarnya pola interaksi guru dengan siswa tidak seperti interaksi 

guru dengan keluarganya, atau masyarakat biasa. Karena interaksi guru 

dengan siswa adalah interaksi yang mengandung pesan-pesan pendidikan 

yang disampaikan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki guru, 

seperti tutur kata guru, sikap guru, dan perbuatan guru. Semuanya itu 

mengandung pesan-pesan pendidikan bagi siswa, terutama ketika siswa 

memiliki kecenderungan untuk mengikutinya atau menolaknya. (Ahyat, 

2017: 26) 

Jika dikaitkan dengan mata pelajaran fikih, maka mata pelajaran  fikih 

adalah proses interaksi antara guru dengan siswa dalam menyiapkan siswa 

untuk mempelajari sehingga mengenal, memahami, menghayati, dan 

merealisasikan perilaku interaksi yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar 

terbentuk kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Jika ditarik benang merah, dapat diketahui bahwa pola interaksi guru 

dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar fikih merupakan interaksi 

yang terjadi antara guru dengan siswa yang mengandung pesan-pesan 

pendidikan, dimana guru dapat mengarahkan siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar mengenai pemahaman cara-cara pelaksanaan Islam, baik yang 

menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup 

dalam  kehidupan pribadi dan sosial.  

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa interaksi guru dengan siswa adalah 

satu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar. Tinggi 
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rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh interaksi guru dengan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

2.2 Penelitian Relevan 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya hasil penelitian yang relevan 

untuk memperkuat penelitian ini dilakukan. Adapun hasil penelitian yang 

relevan penulis mencantaumkan sebagai berikut: 

a. Skripsi “Pola Interaksi Guru Akidah Akhlak dan Peserta Didik Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan di MTs Annur Panca Mukti Kecamatan Rio 

Pakava Kabupaten Donggala. Oleh Asnani pada tahun 2019 yang 

diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada 

program studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Palu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa pola interaksi guru akidah akhlak dan peserta didik dalam 

meningkatkan kedisiplinan yaitu pola interaksi sesama guru, pola 

interaksi guru dengan peserta didik, dan pola interaksi guru dengan wali 

murid. Adapun tindakan tindakan guru akidah akhlak dalam 

meningkatkan kedisiplinan peserta didik di MTs Annur Panca Mukti 

antara lain pendekatan terhadap peserta didik, penerapan tata tertib 

sekolah, memberikan rutinitas tambahan, dan pemberian sanksi 

terhadap peserta didik yang kurang disiplin 

b. Skripsi “Pola Interaksi Guru Dan Peserta Didik Dalam Meningkatkan 

Hasil Pembelajaran PAI Kelas IV SDN 014 Tinimpong Kecamatan 

Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Oleh Hasmawati pada tahun 2015 
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yang diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) 

pada program studi Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya pola interaksi guru dan peserta didik dalam 

meningkatkan hasil pembelajaran PAI di Kelas IV SDN 014 Tinimpong 

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. dengan menerapkan pola 

interaksi pada ruang lingkup materi PAI dapat diketahui bahwa  yang 

menjadi tingkat kesulitannya itu terletak pada peserta didik yang pasif 

dalam membaca al-Quran, sehingga guru memberikan pelatihan khusus 

kepada peserta didik yang pasif dalam membaca al-Quran, karena itu 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan hasil pembelajaran PAI. 

c. Skripsi “Interaksi Guru Dengan Siswa Dalam Belajar Mengajar Pada 

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Ratenpao 

Kab. Tana Toraja”. Oleh Yustia Palimbong  pada tahun 2008 yang 

diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada 

program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Palopo. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa peranan interaksi antara guru dalam interaksi belajar mengajar 

dalam bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Rantepao 

Kab. Tana Toraja. Berlangsung harmonis. Guru sebagai tenaga 

profesional mempunyai tugas dan peranan yang cukup besar terhadap 

peserta didik terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan keterampilan 

demi masa depan peserta didik dan bangsa serta menjadi teladan bagi 

siswa baik disekolah maupun diluar sekolah. Menjalin komunikasi yang 
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baik, bersikap ramah, penuh kasih sayang, dan saling terbuka. Interaksi 

antara guru dan peserta didik diperlukan dalam proses belajar mengajar 

pada bidang studi PAI. Demi kelancaran dan pencapaian hasil yang 

optimal. 

d. Skripsi “ Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dengan Peserta Didik 

dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 2 Libureng Kabupaten 

Bone (Studi Tentang Penerapan Etika Guru Pendidikan Agama Islam). 

Oleh Fisky Fitriani pada tahun 2016 yang diajukan sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Islam Negeri Makassar. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi yang sangat baik 

antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal 

ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas atau sarana yang sangat 

menunjang pembentuan karakter yang diharapkan peserta didik untuk 

menjadi peribadi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

Yang membedakan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah dari penelitian ini lebih tertuju pada pola interaksi 

dalam  meningkatkan hasil belajar fikih, sedangkan penelitian terdahulu itu 

lebih tertuju pada  interaksi dalam belajar mengajar PAI., interaksi guru 

dengan peserta didik dalam proses pembelajaran PAI dan interaksi dalam 

meningkatkan kedisiplinan akidah akhlak. 
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2.3 Kerangka Pikir 

2.1 Bagan kerangka piker 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Berdasarkan  ilustrasi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Guru adalah mereka yang memberikan pengajaran, bimbingan pendidikan 

kepada siswa yang  memegang mata pelajaran di Madrasah.  Melalui guru fikih 

diarahkan menjadi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

Sedangkan siswa adalah setiap kelompok orang tanpa ada batasan usia tertentu, 

yang akan menjadi sasaran pengaruh kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh 

siswa dalam rangka tercapainya tujuan. 

Proses belajar mengajar hakikatnya mengadakan hubungan sosial dalam 

pengertian siswa berinteraksi dengan guru dan siswa berinteraksi dengan siswa 

lain. Guru sebagai pengelola kelas harus mampu menciptakan suasana belajar 

yang efektif, meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan 

menguasai tujuan-tujuan  pendidikan yang harus mereka capai. Dalam hal ini, 

Pola Interaksi 

Guru Siswa 

Faktor Yang Mempengaruhi 

Hasil Belajar 

Hasil belajar 
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guru harus menentukan secara tepat jenis belajar manakah yang paling berperan 

dalam proses pembelajaran tertentu, dengan mengingat kompetensi dasar yang 

harus dicapai. 

Pola interaksi guru dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal yang meliputi faktor jasmani dan 

faktor psikologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai 

oleh siswa setalah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari mata 

pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi berupa 

perubahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan dan lain sebagainya yang 

menuju pada perubahan positif. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar siswa, 

peneliti mengambil dari data nilai yang ada pada guru mata pelajaran fikih, baik 

hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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