
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Belajar dan Hasil Belajar

1. Belajar

a. Pengertian Belajar

Menurut Winkel Masdin bahwa belajar adalah aktivitas mental atau psikis

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai

kognitif,1 sedangkan belajar munurut pandangan orang awam adalah kegiatan

seseorang yang tampak terlihat duduk dikelas, menulis mengenai materi,

mendengarkan guru yang sedang menerangkan, menghafal atau mengerjakan

kembali apa yang telah diperoleh di sekolah, serta belajar adalah serangkaian

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatau perubahan tingkah laku sebagai hasil

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menyangkut kognitif, efektif dan psikomotorok,2 dan belajar adalah suatu proses

yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan belangsung seumur hidup,

sejak dia masih bayi hingga  keliang lahat.3

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan dalam kelas oleh guru yang

1 Masdin, Psikologi Belajar, (Kendari : Unhalu Press, 2007), h. 17
2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002),h. 13
3 Harsja W. Bachtiar, Media pendidikan (Bandung : Sinar Baru, 1998),h. 28.
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menerangkan suatu materi yang berdampak pada perubahan pengetahuan,

kemampuan, keterampilan, dan sikap.

b. Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal siswa meliputi ganguan atau kekurangan maupun psiko-fisik,

yakni :

a) Rendahnya kogitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual
siswa.

b) Yang bersifat afektif, antara lain labilnya emosi dan sikap.
c) Yang bersifat psikomotorik, antara lain seperti terganggunya alat-alat

indera penglihatan dan pendengaran.4

2) Faktor Eksternal.

Faktor eksternal meliputi situasi kondisi lingkungan sekitar yang tidak

mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan meliputi :

a) Lingkungan keluarga, contoh ketidak harmonisan hubungan antara ayah
dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga.

b) Lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah
perkampungan kumuh, dan teman sepermainan yang nakal.

c) Lingkungan sekolah, contohnya kondisi letak gedung sekolah yang buruk
seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkwalitas
rendah.5

4 Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT PrajaGrafindo, 2006), h. 182
5 Op Cit, h. 184
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2. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Berikut ini beberapa pengertian hasil belajar :

1) Hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui

kegaiatan belajar.6

2) Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku secara kesesluruhan yang

dimiliki seseorang. Perubahan tingkah laku tersebut menyakut perubahan tingkah

laku kognitif, afektif dan psikomotoorik.7

3) Hasil belajar merupakan peguasaan keterampilan dan pengetahuan yang

dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran ditunjukan dengan tes atau nilai yang

diberikan oleh guru serta kemampuan perubahan sikap atau tingkah laku yang

diperoleh peserta didik melalui kegaiatan belajar. Jadi hasil belajar yang di maksud

adalah suatu hasil yang telah di capai oleh peserta didik setelah adanya aktifitas

belajar suatu mata pelajaran yan telah ditetapkan dalam waktu yan telah di tentukan

pula.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

kemapuan yang diperoleh siswa setelah kegiatan belajar yang ditunjukan dengan

evaluasi.

6 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, ( Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), h .37

7 Nana Syoadih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya , 2004),h. 179
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b. Jenis Hasil Belajar

Menurut A De Block dalam Masdin bahwa ada 3 jenis hasil belajar, yaitu

pertama, aspek kognitif, yang mencakup pengetahuan dan kemahiran-kemahiran

intelektual. Kedua, aspek dinamik afektif, yang mencakup perasaan, minat, motivasi,

sikap kehendak. Ketiga, sesorik motorik, yang meliputi proses pengamatan dan

gerakan-gerakan motorik.8

Menurut Oemar Hamalik, hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotorik”9

Jenis belajar dalam bidang kognitif, jenis ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu:

1. Mengetahui, yaitu kemampuan untuk mengenal atau mengingat kembali sesuatu
obyek, ide prosedur, prinsip atau materi yang sudah dipelajari.

2. Memahami, yaitu kemampuan menangkap makna atau arti dari sesuatu konsep.
3. Menerapkan, yaitu kemampuan menerapkan suaru konsep, ide, rumus hukum

dalam situasi yang baru (kongkrit).
4. Menganalisa, yaitu kemampuan untuk menguraikan suatu bahan kedalam unsur-

unsurnya agar unsur struktur organisasinya dapat dimengerti.
5. Mensintesis, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan suatu bagian-bagian

untuk membentuk suatu kesatuan yang baru.
6. Mengevaluasi, yaitu kemampuan untuk mengambilk keputusan sesuatu yang di

pelajari untuk tujuan tertentu.10

Sedangkan jenis hasil belajar pada bidang ranah efektif  berkenaan dengan

sikap dan nilai sebagai hasil belajar, kategori ranah efektif meliputi 5 bagian yaitu:

1. Menerima (Receiving) yaitu suatu keadaan sadar, kemauan untuk
memperhatikan

2. Menanggapi (Responding), yaitu suatu sikap terbuka ke arah kemauan untuk
merespon stimulasi yang dtag dari luar.

3. Menilai (Valuing), yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai

8 Ibid, h. 17
9 Oemar Hamalik, Kurukulum dan penagajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),h. 77
10 Op. Cit, h. 77
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4. Mengorganisasian (0rganization), yaitu mengembangkan nilai keadaan sistem
organisasi, menyatuhkan nilai-nilai yang berbeda.

5. Berpribadi (charecterizatian), yaitu  kemampuan untuk menghayati atau
mempribadiakn sistem nilai yang dimiliki. Berpengaruh terhadap tingkah
lakunnya.11

Jenis hasil belajar pada bidang psikomotorik. Hasil belajar ranah ini

merupakan tingkah laku nyata dan dapat diamati. Hasil belajar ranah ini meliputi 7

bagian yaitu:12

1. Persepsi, penggunaan lima panca indera untuk memperoleh kesadaran dalam

menerjemahkan menjadi tindakan.

2. Kesiapan, keadaan siap untuk merespon secara mental, fisik dan emosional.

3. Proses terbimbing mengembangkan kemampuan dalam aktivitas mencatat dan

membuat laporan.

4. Mekanisme respon fisik yang telah dipelajari menjadi kebiasaan.

5. Respon yang unik tindakan motorik yang rumit dipertunjukan dengan terampil

dan efesien.

6. Adaptasi mengubah respon dalam situasi yang baru.

7. Organisasi menciptakan tindakan-tindakan baru.

B. Model Scientific

1. Pengertian Model Scientific

Pembelajaran dengan menggunakan model Scientific adalah pembelajaran

yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung baik menggunakan

11 Op. Cit, h. 77
12 Op. Cit, h. 77
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observasi, eksperimen maupun cara yang lainnya, sehingga realitas yang akan

berbicara sebagai informasi atau data yang diperoleh selain valid juga dapat

dipertanggung jawabkan. Yaitu pendekatan ilmiah dalam pembelajaran semua mata

pelajaran meliputi; menggali informasi melalui pengamatan, bertanya,

mengumpulkan informasi kemudian mengasosiasi, menyajikan data atau informasi,

dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa model scientific adalah

suatu jalan yang ditempuh guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan

memberi pengalaman langsung pada siswa melalui kegiatan observasi, menanya,

mengumpulkan informasi, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan

mengkomunikasikan.

2. Tujuan Pembelajaran dengan Model Scientific

Tujuan pembelajaran dengan model scientific didasarkan pada keunggulan

model tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan model scientific adalah :

a.Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat
tinggi siswa.

b. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah
secara sistematik.

c.Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu
merupakan suatu kebutuhan.

d. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
e.Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis

artikel ilmiah.
f. Untuk mengembangkan karakter siswa.13

13Asih Wulandari, Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Keaktifan Siswa Dalam
Pembelajaran IPA Kelas IV Di  SDMuhammadiyah Pendowoharjo, Bantul, Yogyakarta, (Yogyakarta :
Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 38
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3. Langkah-langkah Pembelajaran Scientific

Menurut Permendikbud no. 81 A Tahun 2013 lampiran IV tentang Pedoman

Umum Pembelajaran dinyatakan bahwa Proses pembelajaran terdiri atas lima

pengalaman belajar pokok yaitu:

a. Mengamati

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah: membaca,

mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang

dikembangkan adalah: melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Metode

mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull

learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek

secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu

saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu

persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak

terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. Metode mengamati

sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta

didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan

materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.

b. Menanya

Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
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mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan

faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi yang

dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perluuntuk hidup

cerdas dan belajar sepanjang hayat. Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk

“kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya

menginginkan tanggapan verbal.

c. Mengumpulkan Informasi

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi/

eksperimen adalah Mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat

orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar

dan belajar sepanjang hayat. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau

autentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk

materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan

proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu

menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya sehari-hari.

d. Mengasosiasi

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengasosiasi / mengolah

informasi sebagai berikut.
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a. mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan

mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan

kegiatan mengumpulkan informasi.

b. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah

keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda

sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan dalam

proses mengasosiasi/ mengolah inofrmasi adalah Mengembangkan sikap

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan

prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam

menyimpulkan. Dalam kegiatan mengasosiasi/ mengolah informasi terdapat

kegiatan menalar. Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran

dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk

menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik

tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif

daripada guru.Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas

fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa

pengetahuan.

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran nonilmiah

tidak selalu tidak bermanfaat.Istilah menalar di sini merupakan padanan

dari associating; bukan merupakan terjemanan darireasonsing, meski istilah ini juga
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bermakna menalar atau penalaran.Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks

pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada

teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.Istilah asosiasi dalam pembelajaran

merujuk pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.

Bagaimana aplikasinya dalam proses pembelajaran? Aplikasi pengembangan

aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya menalar peserta didik dapat

dilakukan dengan cara berikut ini.

1) Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap sesuai

dengan tuntutan kurikulum.

2) Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah. Tugas

utama guru adalah memberi instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-

contoh, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara simulasi.

3) Bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau hierarkis, dimulai dari yang

sederhana (persyaratan rendah) sampai pada yang kompleks (persyaratan

tinggi).

4) Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati

5) Seriap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki

6) Perlu dilakukan pengulangan dan latihan agar perilaku yang diinginkan dapat

menjadi kebiasaan atau pelaziman.

7) Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata atau otentik.
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8) Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk kemungkinan memberikan

tindakan pembelajaran perbaikan.

e. Mengomunikasikan

Kegiatan belajar mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media

lainnya. Kompetesi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah

Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis,

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan

kemampuan berbahasa yang baik dan benar.14

4. Kelemahan dan kelebihan Scientific

Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu Kurikulum 2013

mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah

diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan,

dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi

kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan pelararan induktif (inductive

reasoning) ketimbang penalaran deduktif (deductive reasoning).

a. Kelemahan dan kelebihannya secara umum

1. Kelebihan Pendekatan Scientific

1. Membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP, dan menerapkan

pendekatan scientific secara benar.

14https : // www. Scribd permendikbud. com  pada 27 Oktober 2016
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2. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan

dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan,

legenda, atau dongeng semata.

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan materi pembelajaran.

2. Kekurangan Model Scientific

1. Konsep model  scientific masih belum dipahami, apalagi tentang metode
pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan.

2. Membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama untuk mewujudkan semua
tahapan-tahapan yang ada pada pendekatan scientific.15

b. Kelemahan dan kelebihannya secara khusus

Pembelajaran dengan pendekatan Scientific adalah pembelajaran yang terdiri

atas kegiatan mengamati , merumuskan pertanyaan, mencoba/mengumpulkan data

(informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ menganalisis/mengolah data

(informasi) dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari

kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. pembejalaran

ini terkenal dengan komponen 5M nya, berikut saya coba menganalisis kekuatan dan

kelemahan dari masing-masing komponen.

a. Mengamati

Kelebihannya adalah Peserta didik senang dan tertantang, Memfasilitasis

peserta didik bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, dan peserta didik dapat

15 http://suryatanjung.web.unej.ac.id. 13 April 2016
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menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan

media obyek secara nyata. Sedangkan kekuranganya Dalam prosesnya, peserta didik

seringkali acuh tak acuh terhadap fenomena alam, motivasi peserta didik rendah,

memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak,

Jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran.

b. Menanya

kelebihan bertanya, membuat peserta didik proaktif dalam mencari

pembuktian atas penalarannya. Hal ini memicu mereka untuk bertindak lebih jauh ke

arah positif seperti keinginan yang tinggi untuk membuktikan jawaban atas

pertanyaannya, membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik

tentang suatu tema atau topik pembelajaran, mendorong dan menginspirasi peserta

didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya

sendiri, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan

ancangan untuk mencari solusinya, menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan

pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan, embangkitkan

keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi

jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar,

endorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan

kemampuan berpikir, dan menarik simpulan, membangun sikap keterbukaan untuk



14

saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta

mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok, membiasakan peserta

didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba

muncul, melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan

berempati satu sama lain. Sedangkan kekurangannya Jenis pertanyaan kadang tidak

relevan, kualitas pertanyaan peserta didik masih rendah, kemampuan awal menjadi

tolak ukur peserta didik untuk bertanya sehingga intensitas bertanya dalam kelas

sangat bergantung, pada kemampuan awal yang didapat dari jenjang atau materi

sebelumnya, tidak semua peserta didik memiliki keberanian untuk bertanya, kadang

peserta didik beranggapan bahwa bertanya berarti cenderung tidak pintar

c. Menalar

Kelebihan Melatih siswa untuk mengkaitkan hubungan sebab-akibat,

merangsang peserta didik untuk berfikir tentang kemungkinan kebenaran dari sebuah

teori. Sedangkan  kekurangannya  peserta didik terkadang malas untuk menalar

sesuatu karena sudah terbiasa mendapatkan informasi langsung oleh guru.

d. Mencoba

Kelebihannya Peserta didik merasa lebih tertarik terhadap pelajaran dalam

menemukan atau melakukan sesuatu, peserta didik diberikan kesempatan untuk

membuktikan kebenaran atas penalarannya, membuat ilmu yang didapatkan melekat

dalam waktu yang lama dibandingkan diberitau langsung oleh guru, melatih peserta

didik untuk bertindak teliti, bertanggungjawab, cermat dan berhati-hati. Sedangkan
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kekurangannya  percobaan yang dilakukan oleh peserta didik seringkali tidak diikuti

oleh rasa ketelitian dan kehati-hatian peserta didik, memerlukan waktu yang lebih

dalam menemukan jawaban atas percobaan.

e. Mengkomunikasikan

Kelebihannya Peserta didik dilatih untuk dapat bertanggung jawab atas hasil

temuannya,  peserta didik diharuskan membuat/menyusun ide gagasannya secara

terstruktur agar mudah disampaikan. Sedangkan kekurangannya tidak semua peserta

didik berani menyampaikan ide gagasan atau hasil penemuannya, tidak semua peserta

didik pandai dalam menyampaikan informasi16

3. Penilaian Scientific

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik . Penilaian merupakan serangkaian

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan

hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan , Penilaian

dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah

pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil/produk).

16 http://yanuarasmara.blogspot.co.id/2015/01/kekuatan-dan-kelemahan pendekatan.html. Di
Akses Pada 11 April 2016.
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Sebelum melakukan Penilaian Pada Kurikulum 2013 baik SD,SMP dan SMA

ada prinsip dasar yang mesti diterapkan oleh seorang guru dalam melakukan

penilaian tersebut. Prinsip dan Pendekatan Penilian Kurikulum 2013 yaitu: (1)Sahih,

(2) Objektif, (3)Adil, (4)Terpadu, (5)Ekonomis, (6)Transparan, (7)Menyeluruh dan

berkesinambungan, (8)Sistematis, (9)Akuntabel, (10)Edukatif.

Sepuluh prinsip terbut merupakan hal dasar yang tak bisa dikesampingkan

dalam Penilaian 6 untuk memberikan hasil terbaik pada siswa atau anak didik kita.

Pada Pendekatan nya ada beberapa aspek yang harus kita jadikan acuan, yaitu :

1. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK)
2. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada

kriteria ketuntasan minimal (KKM).
3. KKM Pengetahuan dan Keterampilan : > 2.66
4. KKM Sikap : Baik atau B17

4. Konsep Pendidikan Agama Islam

Agama islam adalah uapaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta

didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab

suci al-qur’an dan hadist , melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta

penggunaan pengalaman. Diberangi tuntutan untuk menghormati penganut agama

lain dalam hubungan dengan kerukunan antar ummat beragama dalam bermasyarakat

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan merupakan kebutuhan

mutlak manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya, karena tanpa

17 http://bayunglencir. kkgjaro.blogspot.com/2014/10/panduan-penilaian-
kurikulum2013.html. 11 April 2016.
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pendidikan manusia tidak akan bisa berkembang sejalan dengan kehidupan

globalisasi saat in, salah satu pendidikan yang butuhkan oleh umat manusia adalah

pendidikan agama, menurut Zuhairini bahwa: pendidikan agama adalah uasah

membimbing kearah pertumbuhan, kepribadian peserta didik secara sistematis dan

progmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran islam, sehingga terjalin

kebahagian dunia dan akhirat”.18 Mata pelajaran pendidikan Agama islam

keseluruhan terliput dalam lingkup : Al-qur’an dan hadist, keimanan, akhlak,dan fiqih

atau ibadah. Sekaligus mengambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama islam

mencakup perwujudan keserasian, keslaerasan, dan keseimbangan hubungan manusia

dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia mahkluk lainnya maupun

lingkungannya.

5. Penelitian Relevan

1. Penelitian Tindakana Kelas yang dilakukan oleh UMIATI dalam skripsinya

yang berjudul ”Penerapan Pendekatan Saintific Dalam Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII D Di

SMPN 04 Kota Malang . Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui

pendekatan saintific PAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII

SMPN 04 Kota Malang. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan hasil belajar

siswa dari Siklus I ke Siklus II yaitu pada Siklus I terdapat 13 Siswa dari 20

siswa yang  telah mencapai nilai 65 dengan presentase ketuntasan 65% dan

18 Zuhairini, dkk, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Rama, 1993), h.10
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pada Siklus II terdapat 17 siswa dari 20 siswa telah mencapai nilai 65

dengan presentase ketuntasan 85%. Berdasarkan hasil tersebut diatas

disimpulkan bahwa melalui pendekatan saintific dapat meningkatkan hasil

belajar PAI. Dengan demikian, peneliti menyarankan kepada teman guru agar

dalam mengajar dapat menerapkan pendekatan saintific.19

2. Penelitaian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Annisa Nadya Amelia

Ichsari dalam skripsinya yang berjudul “ Implementasi  Pembelajaran

Dengan Pendekatan Scientific Kelas IV SD Negeri Manyaran Wonogiri”.

Berdasarkan hasil penelitain menunjukkan bahwa presentase aktivitas belajar

siswa siklus 1 pertemuan 1 mencapai  65,27% dan pertemuan 2 mencapai

71,52% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan aktifitas guru siklus 1

pertemuan 1 mencapai 66,66% dan pertemuan 2 mencapai 79,16% dengan

kategori cukup. Kecapaian ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 1 besar

62,5% dan pada siklus 2 sebesar 87,50% yang telah mencapai KKM yang

telah ditetapkan disekolah yaitu minimal 70 % siswa telah memperoleh ≥ 70 .

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran

pendekatan scientific dapat meningkatkan.20

19 Umiati, Penerapan pendekatan saintific dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran pendidikan agama islam kelas VII D Di SMPN 04 Kota Malang
(Online)(http//geogle.com/judul skripsi-tentang-facebook), diakses 15 November 2017

20 http : // www . Google.co.i/search skripsi tentang scientific&client ucweb-channel



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau dalam

bahasa latinnya class roomaction reseaech yang dalam proses pelaksanaan dilakukan

dengan proses pengkajian yang terdiri dari empat tahap yaitu: Merencanakan,

melakukan tindakan, observasi dan evaluasi serta melakukan refleksi. Menurut

Arikunto dalam Suyadi bahwa “penelitian tindakan kelas adalah pencermatan dalam

bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang senagaja dimunculkan dan terjadi

dalam sebuah kelas bersamaan.1

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksankan di kelas X MIPA I SMA 6 Negeri Kendari Kota

Kendari Kecamatan Puuwatu. Dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran

2016/2017

C. Faktor-faktor yang Diteliti

Adapun faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah nilai siswa kelas X

MIPA I SMAN 6 Kendari yang tergolong rendah.

D. Prosedur Penelitian

1 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta : Diva Press, 2010), h.18
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