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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan 

belajar. Dalam pengertian lain, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan ketermapilan. Belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap.
1
 Penjabaran di atas 

memberikan suatu pengertian bahwa hasil belajar adalah adanya perubahan yang 

terjadi dalam diri individu yang belajar, baik perubahan pengetahuan dan tingkah 

laku, yang ditunjukkan melalui nilai tes. 

Untuk mengetahui hakikat hasil belajar, ada beberapa pandangan para ahli 

mengenai hasil belajar. Sujana dalam Iskandar mengemukakan bahwa “hasil 

belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat 

pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes 

lisan, maupun tes perbuatan.
2
” Selanjutnya Oemar Hamalik mengemukakan 

bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan menjadi perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tau menjadi tau, dan dari 

                                                           
1
Sardiman A,M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 19. 
2
Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Gaung Persada, 2011), h. 128. 
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tidak mengerti menjadi mengerti.
3
 Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono 

bahwa : 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 

siswa dan dari sisi guru, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental  

yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar.
4
 

Berdasarkan definisi hasil belajar di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar 

mengajar yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar 

dapat diketahui dengan melakukan penilaian-penilaian tertentu yang menunjukkan 

sejauh mana kriteria-kriteria penilaian telah tercapai. Penilaian ini dilakukan 

dengan memberikan tes. 

 Telah diuraikan bahwa belajar ditandai dengan adanya perubahan dalam 

diri seseorang akibat dari pengalaman dan latihan. Jadi hasil belajar atau bentuk 

perubahan tingkah laku dalam pendidikan agama diharapkan mengarah pada tiga 

aspek yaitu: pertama, aspek kognitif, aspek ini meliputi perubahan-perubahan dari 

segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan/kemampuan yang 

diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut, kedua, aspek afektif, pada 

aspek ini ditandai dengan perubahan-perubahan dari segi sikap mental, perasaan 

dan kesadaran. Dan ketiga, aspek psikomotorik, yaitu ditandai dengan adanya 

perubahan dalam bentuk tindakan motorik. 

Tujuan dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru baik di rumah, sekolah 

atau dimanapun adalah agar dapat memperoleh hasil belajar yang dianggap baik, 

                                                           
3
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 22. 

4
Admin http://ppg-pgsd.blogspot.com/2012/04/pengertian-hasil-belajar.html diakses 21-03-

2017 

http://ppg-pgsd.blogspot.com/2012/04/pengertian-hasil-belajar.html
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yaitu telah memenuhi standar hasil belajar yang telah ditetapkan, atau melebihinya 

sehingga dapat digolongkan menjadi hasil belajar yang baik. Dalam memperoleh 

hasil belajar yang baik diperlukan perencanaan atau strategi pembelajaran yang 

tepat serta metode yang sesuai, salah satu strategi yang mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa adalah strategi pembelajaran Word Square. 

Dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar sekaligus pendidik 

memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka membantu 

meningkatkan keberhasilan siswa, hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas 

pengajaran dan faktor intern dari siswa itu sendiri. Dalam setiap mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah sudah pasti setiap siswa mengharapkan mendapatkan 

hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar yang baik dapat membantu siswa 

dalam mencapai tujuannya, sehingga untuk mencapai hasil belajar yang baik, 

maka harus melalui proses belajar yang baik pula.  

2. Penilaian Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Benyamin Bloom secara garis besar dibagi menjadi 

tiga ranah yaitu ranah kognitif, efektif dan psikomotorik.
5
 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut 

Bloom, segala upaya yang menyangkut aktifitas otak adalah termasuk dalam 

ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir 

antara lain yaitu: (1) Pengetahuan/hafalan/ingatan (Knowledge), (2) 

                                                           
5
Annas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009), h. 50. 
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Pemahaman (Comprehension), (3) Penerapan (Application). (4) Analisis 

(Analysis), (5) Sintesis (Synthesis), (6) Penilaian (Evaluation). 

Perubahan yang terjadi pada ranah kognitif ini tergantung pada tingkat 

kedalaman belajar yang dialami oleh siswa. Dengan pengertian bahwa perubahan 

yang terjadi pada ranah kognitif diharapkan siswa mampu melakukan pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang studi yang dihadapinya.  

2. Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa 

pakar mengatakan bahwa setiap seseorang dapat diramalkan perubahannya 

bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Adapun 

jenis kategori dalam ranah ini adalah sebagai hasil belajar mulai dari tingkat 

dasar sampai dengan kompleks yaitu : (1) Menerima rangsangan (Receiving), 

(2) Merespon rangsangan  (Responding), (3) Menilai sesuatu (Valuing), (4) 

Mengorganisasikan nilai (Organization), (5) Menginternalisasikan 

mewujudkan nilai-nilai (Characterization by Value or Value Complex).
6
 

Pada ranah ini siswa mampu lebih peka terhadap nilai dan etika yang 

berlaku, dalam bidang ilmunya perubahan yang terjadi cukup mendasar, maka 

siswa tidak hanya menerimanya dan memperhatikan saja melainkan mampu 

melakukan suatu sistem nilai yang berlaku dalam ilmunya.  

 

 

 

                                                           
6
Muhibbin dkk, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya: Citra Media Karya Anak Bangsa, 

1996), h. 71-72. 



15 
 

 
 

3. Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) 

atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah proses 

yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif menatap dalam tingkah laku 

seseorang yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Baik yang meliputi 

kognitif, afektif, psikomotorik, maupun aspek-aspek yang lain sehingga 

perubahan sifat yang terjadi pada masing-masing aspek tersebut tergantung pada 

kedalaman belajar. 

3. Indikator Hasil Belajar Siswa 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh guru dalam hal ini adalah mengambil 

cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat 

mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, apakah itu 

berdimensi cipta dan rasa, maupun berdimensi karsa. 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah 

mengetahui garis-garis besar indikator (petunjuk adanya prestasi tertentu) 

dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.
7
 

                                                           
7
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 214. 
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Penjabaran di atas, memberikan suatu pengertian bahwa hasil belajar tidak 

hanya disimpulkan pada satu aspek saja. Idealnya bahwa indikator hasil belajar 

haruslah meliputi segenap ranah psikologi yang dialami oleh siswa dimana 

keadaan tersebut merupakan akibat dari seluruh pengalaman dan proses belajar 

siswa. Pengalaman dan proses belajar tersebut hendaklah mencerminkan suatu 

perubahan. Seorang guru perlu mengetahui indikator-indikator penting atau garis-

garis besar indikator terhadap prestasi belajar siswa yang dikaitkan dengan jenis 

prestasi yang akan di ungkapkan baik pada aspek cipta, rasa dan karsa. 

4. Faktor-Faktor yang Mmpengaruhi Hasil Belajar 

Dalam  belajar  ada  beberapa  faktor yang mempengaruhi pencapaian  

hasil  belajar. Faktor-faktor  yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya akan 

tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja.  Menurut Slameto ”faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern”. 
8
 kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang 

berasal dari dalam diri siswa. Faktor-faktor intern itu antara lain: 

a. Kesehatan  

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Demikian halnya kesehatan rohani (jiwa) kurang 

baik misalnya mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa karena 

                                                           
8
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Cet. III; Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1995), h. 54. 
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ada konflik atau permasalahan yang sedang  dialaminya, atau  masalah  

yang lainnya, ini dapat mengganggu atau mengurangi semangat 

belajar. 

b. Intelegensi dan bakat 

Bila seseorang mempunyai intelegensi tinggi dan bakatnya ada dalam 

bidang yang dipelajari, maka proses belajarnya akan lancar dan sukses 

bila dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat saja tetapi 

intelegensinya rendah. 

c. Minat dan Motivasi  

Sebagaimana dengan halnya intelegensi dan bakat minat dan motivasi 

adalah dua aspek psikis yang juga besar pengaruhnya terhadap 

pencapaian prestasi belajar. Minat dapat timbul karena daya tarik dari 

luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap 

sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai atau 

memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat 

belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena keinginan yang 

kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik 

serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar 

cenderung menghasilkan prestasi belajar yang tinggi sebaliknya minat 

belajar yang kurang   akan   menghasilkan   prestasi  belajar  yang 

rendah. 
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d. Cara belajar  

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

Belajar tanpa memperhatikan faktor fisiologis, psikologis, dan 

kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan.
9
 

 Penjabaran di atas, memberikan suatu pengertian bahwa kondisi fisik yang 

sehat, sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar terutama yang berkaitan 

dengan konsentrasi. Dengan demikian anak yang kurang sehat, dapat memberi 

pengaruh pada daya tangkap dan kemampuan belajarnya menjadi kurang. 

2. Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal 

dari luar diri siswa. Faktor-faktor ekstern itu anatara lain: 

a. Keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta family yang menjadi 

penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang 

tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan  

bimbingan  orang  tua, rukun  atau  tidaknya kedua orang tua, akrab 

atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak,tenang atau 

tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar anak. 

b. Sekolah  

                                                           
9
Dalyono, Psikologi Pendidikann (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2007), h. 55. 
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Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualitas guru,  metode   mengajarnya,  kesesuaian  

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas disekolah, 

keadaan ruangan, pelaksanaan tata tertib sekolahan, dan sebagainya, 

semua ini turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak. 

c. Masyarakat  

Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. Bila disekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan terutama anak-anaknya bersekolah tinggi dan moralnya 

baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. 

d. Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam  

mempengaruhi  hasil  belajar. Karena lingkungan alam sekitar sangat 

besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam 

kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan 

lingkungan dimana anak itu berada.
10

. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang telah dijabarkan di 

atas pada cakupan yang sempit terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi segala aspek yang terkait dengan 

kepribadian siswa (dalam diri siswa) yang meliputi kesehatan dimana hal ini 

menyangkut pada kesehatan jasmani dan rohani yang memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan belajar. Kemudian terkait dengan intelegensi dan bakat 

                                                           
10

Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 56. 
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dalam hal keduanya haruslah sejalan dimana bakat harus diiringi dengan 

intelegensi agar proses pembelajaran siswa berjalan dengan lancar dan sukses. 

Selanjutnya adalah minat dan motivasi. Minat tanpa adanya motivasi akan 

mengalami keadaan yang cenderung menurun dalam proses pembelajaran, 

namun jika minat tersebut didukung dengan motivasi yang kuat maka proses 

pembelajaran akan menghasilakan prestasi belajar yang tinggi. Faktor intern 

yang terakhir adalah terkait dengan cara belajar. Cara belajar siswa akan 

memberikan pengaruh besar terhadap capaian belajar. Untuk itu dalam cara 

belajar perlu untuk memperhatikan faktor fisiologis, psikologis dan kesehatan. 

Sedangkan pada faktor ekstern, faktor yang pertama adalah keluarga. Keadaan 

keluarga baik pada kedua orang tua dan lingkungan keluarga yang diciptakan 

akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. Selanjutnya adalah sekolah. 

Segala hal yang berkaitan dengan sekolah akan memberikan pengaruh 

keberhasilan belajar siswa. Kemudian keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat 

yang dimaksud adalah keadaan dimana seorang anak hidup dan bergaul dengan 

orang-orang di sekitarnya. Selain dari faktor keluarga, sekolah, masyarakat, 

keadaan lingkungan sekitar juga sangat penting untuk diperhatikan sebab 

keadaan ini merupakan situasi dimana seorang anak akan senantisa beradaptasi 

dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya dan hal ini tentu akan mempengaruhi 

hasil belajar seorang anak. 

 

 

 



21 
 

 
 

B. Konsep Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

memadukan nilai-nilai humanistik, ketuhanan dan hukum-hukum alam. Dimensi 

menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai sumbuh dan poros nilai yang tidak 

dapat diragukan keabsahannya dan efektifitas menciptakan manusia yang 

paripurna. 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya yaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.
11

 

 

Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung dalam Muhaimin bahwa 

terdapat delapan pengertian tentang pendidikan agama Islam yaitu : 

1. Al-tarbiyah ( pendidikan keagamaan) 

2. Ta’lim al-din ( pengajaran keagamaan) 

3. Al-ta’im al-diny ( pengajaran keagamaan ) 

4. Al-islamy ( pengajaran keislaman) 

5. Tarbiyah al-musim ( pendidikan orang-orang muslim ) 

6. Al-tarbiyah fi al-islam ( pendidikan dalam Islam ) 

7. Al-tarbiyah inda al-muslimin ( pendidikan dikalangan orang-orang 

Islam ) 

8. Al-tarbiyah al-islamiyah ( pendidikan Islam )
12

 

 

Selanjutnya oleh Zakiyah Daradjat, dkk., mendefinisikan bahwa : 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui anjuran-

anjuran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 

menghayati, dan menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu 

                                                           
11

Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 21. 
12

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 36 
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sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan 

hidup didunia maupun diakhirat kelak
13

.  

 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan, serta 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam kearah 

titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk 

membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi 

yang utama berdasarakan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara 

hubungan baik terhadap Allah Swt, sesama manusia, dirinya sendiri dan alam 

sekitarnya.  

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu agar manusia memiliki keyakinan 

yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya yaitu untuk 

menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan melalui berbagai proses usaha 

yang dilakukan. Dengan demikian tujuan pendidikan agama Islam adalah suatu 

harapan yang diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yang dirumuskan oleh Al-Ghazali seperti 

yang dikutip oleh Zainuddin, dkk, yaitu:  

1. Mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan 

itu saja. Zainuddin, dkk, menyatakan bahwa: apabila engkau 

mengadakan penelitian atau penalaran terhadap ilmu pengetahuan, 

maka engkau akan melihat kelezatan padanya, oleh karena itu tujuan 

                                                           
13

Zakiah Daradjat, Dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 86. 
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mempelajari ilmu pengetahuan adalah karena ilmu pengetahuan itu 

sendiri. 

2. Tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak. Al-Ghazali 

mengatakan bahwa tujuan murid mempelajari segala ilmu pengetahuan 

pada masa sekarang adalah kesempurnaan akhlak dan keutamaan 

jiwanya. 

3. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Bagi Al-Ghazali menimba pengetahuan tidaklah semata-mata  

untuk tujuan akhirat, akan tetapi terdapat keseimbangan tujuan hidup 

termasuk kebahagiaan di akhirat.
14

 

 

Sedangkan menurut Abdurahman Saleh tujuan Pendidikan Agama Islam 

adalah:  

Pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian sebagai khalifah 

Allah SWT atau sekurang-kurangnya mempersiapkan kejalan yang 

mengacu kejalan akhir. Tujuan utama khalifah adalah beriman kepada 

Allah serta patuh dan tunduk kepadanya.
15

 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan Pendidikan Agama Islam 

antara lain: 

1. Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam 

dengan baik dan sempurna yang tercermin pada sikap dan tindakan 

dalam seluruh aspek kehidupannya. 

2. Membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat 

tinggi menurut ukuran Allah SWT. 

3. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang 

                                                           
14

Digilib, Tujuan Pendidikan Islam,  (onpine) (http://digilib.uina.ac.id, diakses, 27-03- 

2017)  
15

Abdurahman Saleh, Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), h. 19. 

http://digilib.uina.ac.id/
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dalam hal (keimanannya, ketaqwaannya serta akhlaknya dalam 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara). 

C.  Strategi Pembelajaran Word Square 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Perkataan strategi berasal dari bahasa yunani yang pada awalnya hanya 

dikenal dikalangan militer. Dalam pembelajaran strategi diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.
16

 Strategi dimaksudkan sebagai daya upaya guru 

dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar mengajar, agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat 

tercapai dan berhasil. Guru dituntut memiliki kemampuan mengatur secara umum 

komponen-komponen pembelajaran sedemikian rupa, sehingga terjalin keterkaitan 

fungsi antar komponen pembelajaran yang dimaksud. 

Strategi berarti pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk 

mencapai tujuan secara efektif. Untuk melaksanakan tugas secara 

profesional, guru memerlukan wawasan yang mantap tentang 

kemungkinan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar mengajar yang sesuai dengan 

tujuan belajar yang telah dirumuskan, baik dalam arti efek intruksional, 

tujuan belajar yang dirumuskan secara eksplisit dalam proses belajar 

mengajar, maupun dalam arti efek pengiring misalnya kemampuan berfikir 

kritis, kreatif, sikap terbuka setelah siswa mengikuti diskusi kelompok 

kecil dalam proses belajarnya.
17

 

 

 Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 
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tertentu. Ada dua hal yang patut dicermati dari pengertian diatas: Pertama, 

strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, 

arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan 

demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai 

fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. 

Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas 

yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam 

implementasi suatu strategi. Kemp yang dikutip Wina Sanjaya menjelaskan 

bahwa “strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif 

dan efisien.
18

 

Berdasarakan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya strategi pembelajaran adalah tindakan nyata dari guru atau merupakan 

praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih 

efektif dan efisien, dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah taktik yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran dikelas. 

Dalam menentukan strategi pembelajaran sebaiknya perlu memperhatikan 

strategi apa yang tepat dan sesuai dengan kemampuan siswa, serta sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. Pemilihan strategi yang tepat sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang mampu 
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meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa adalah strategi pembelajaran 

kooperatif, dimana dalam strategi ini lebih menekankan keaktifan siswa dan 

belajar dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif siswa belajar secara heterogen, 

serta memberi kesempatan bagi setiap anggota kelompoknya untuk saling 

membelajarkan. Siswa mempelajari materi tertentu dan diberikan kesempatan 

mengajarkan materi yang ia kuasai kepada temannya. 

Dalam hal ini Twelker dalam buku Yatim Riyanto mengemukakan bahwa 

pada dasarnya strategi pembelajaran mencakup empat hal yaitu: 

1. Penetapan tujuan pengajaran 

2. Penetapan sistem pendekatan pembelajaran 

3. Pemilihan dan penetapan metode, tehnik dan prosedur pembelajaran. 

Termasuk penetapan alat, media, sumber dan fasilitas pengajaran serta 

penetapan langkah-langkah strategi pembelajaran (kegiatan 

pembelajaran dan pengelolaan waktu) 

4. Penetapan kriteria keberhasilan proses pembelajaran dengan evaluasi 

yang digunakan.
19

 

 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemiihan strategi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru akan sangat menentukan keberhasilan siswa dalam 

memahami materi-materi yang diajarkan. Sebab pemilihan strategi pembelajaran 

akan menentukan keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pemilihan strtegi pembelajaran sangatlah penting, sebagaimana yangditerangkan 

twelker bahwa stretegi pembelajaran mencakup adanya penetapan tujuan 

pengajaran, system pendekatan pembelajaran, pemilihan dan penetapan metode, 

tehnik dan prosedur pembelajaran. Termasuk penetapan alat, media, sumber dan 

fasilitas pengajaran serta penetapan lagkah-langkah strategi pembelajaran 
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(kegiatan pembelajaran dan pengelolaan waktu). Dan yang tertakhir adalah 

penetapan kriteri keberhasilan proses pembelajaran dengan evaluasi yang 

digunakan. Begitu pentingnya penetapan strategi pembelajaran, sehingga setiap 

guru (tenaga pendidik) perlu menetapkan suatu strategi pembelajaran yang akan 

digunakan sebelum memulai proses pembelajaran. 

2. Strategi PembelajaranWord Square 

Strategi Pembelajaran Word Square merupakan strategi pembelajaran yang  

memadukan kemampuan  menjawab  pertanyaan  dengan  kejelian dalam 

mencocokan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Mirip seperti mengisi Teka-Teki 

Silang tetapi bedanya jawabannya sudah ada namun disamarkan dengan 

menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf/angka  penyamar atau 

pengecoh.  

Strategi pembelajaran Word Square sesuai untuk semua mata pelajaran. 

Tinggal bagaimana Guru dapat memprogram sejumlah pertanyaan terpilih 

yang dapat merangsang siswa untuk berpikir efektif. Tujuan huruf/angka 

pengecoh bukan untuk mempersulit siswa namun untuk melatih sikap teliti 

dan kritis.
20

 

 

Adapun menurut Saptono Word Square adalah sejumlah kata bermakna 

yang tidak hanya disusun mendatar dan menurun tetapi juga miring diantara 

beberapa kata acak yang tidak bermakna dapat dijadikan permainan kata untuk 

memahami konsep yang sudah direncanakan guru.
21

 

                                                           
20

Sholeh Hamid, Metode Edutainment (Jogjakarta: Diva Press, 2011), h. 233. 
21

Saptono, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi Dan Implementasi Dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 55. 



28 
 

 
 

Word Square adalah sejumlah kata yang disusun sehingga kata-kata 

tersebut dapat dibaca  ke  depan dan ke  belakang, hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Hornby dalam Tri Wurianingrum.
22

 

Jadi Word Square adalah salah satu metode berupa kotak-kotak kata yang 

berisi kumpulan huruf. Pada kumpulan huruf tersebut  terkandung konsep-konsep 

yang harus ditemukan oleh siswa sesuai dengan pertanyaan yang berorientasi pada 

tujuan pembelajaran. Word Square memerlukan pengetahuan dasar dari siswa 

sehingga sebelum mengerjakan siswa harus membaca materi atau pokok bahasan 

yang  akan  dipelajari, dengan  demikian  siswa  akan  terlatih untuk   

memanfaatkan   buku  sumber  dan  terampil  belajar mandiri. 

Adapun prosedur strategi pembelajaran Word Square adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru  menyampaikan  materi  pelajaran  sesuai  dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

b. Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok 

c. Guru membagikan LKS  

d. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan memberi tanda arsir pada kotak Word 

Square yang disediakan pada lembar peraga 

e. Siswa mengerjakan secara kelompok dalam waktu 20 menit 

f. Pada akhir kegiatan siswa yang mewakili kelompok menunjukkan jawaban 

Word Square di papan tulis, kemudian kelompok lain memberi tanggapan hasil 

kerja kelompok tersebut. 

g. Guru memberikan poin pada setiap jawaban. 

h. Guru memberi penguatan dengan menjelaskan istilah yang ditanyakan dalam 

Word Square tersebut sesuai isi wacana 

i. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran.
23
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3. Kelebihan dan kekurangan Strategi Pembelajaran Word Square 

a. Kelebihan 

1) Kegiatan  tersebut  mendorong  pemahaman  siswa terhadap materi 

pelajaran. 

2) Dapat melatih sikap teliti dan kritis. 

3) Merangsang siswa untuk berpikir efektif. 

b. Kekurangan 

1) Mematikan kreatifitas siswa. 

2) Siswa tinggal menerima bahan mentah. 

3) Siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan 

kemampuan atau potensi yang dimilikinya.
24

 

 

Dengan penggunaan strategi Word Square ini terdapat sisi kelebihan 

ataupun kelemahan. Word Square mempunyai kelebihan bahwa strategi 

pembelajaran ini dapat mendorong pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, 

menjadikan pembelajaran inovatif, menyenangkan dan dapat melatih untuk 

merangkai kata, teliti dan berdisiplin. Model pembelajaran ini mampu sebagai 

pendorong dan penguat siswa terhadap materi yang disampaikan. Melatih 

ketelitian dan ketepatan dalam menjawab dan mencari jawaban dalam lembar 

kerja. Dan tentu saja yang ditekankan disini adalah dalam berpikir efektif, 

jawaban mana yang paling tepat. Dan model pembelajaran ini juga  tidak  luput 

dari kelemahan  yaitu  dalam pembelajaran siswa  tinggal  menerima  bahan  

mentah  dan  siswa  dengan mudah menjawab pertanyaan. 
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D. Penelitian Relevan 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang 

penerapan pembelajaran strategi Word Square  yang dapat dijadikan informasi 

awal dan perbandingan terhadap hasil penelitian ini nantinya antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Ani Yuulfa (2011). Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa ada peningkatan motivasi belajar 

dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Word Square siswa kelas VII SMP Negeri 3 Jepara.
25

 

2. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Jihan Hakim (2011). 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa prestasi dan ketuntasan 

belajar siswa kelas V MI Roudlotul Muta’allimin Sambirejo Kec. 

Bringin  Kab. Semarang dapat meningkat dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Word Square yaitu 80,95%.
26

 

3. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Nursa’ah (2011)”. Hasil 

penelitian ini membuktikan adanya peningkatan motivasi dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Word Square pada siswa kelas IX 
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SMPN 8 Pekan baru,pada taraf signifikan 5% dengan nilai chi quadrat 

4,694.
27

 

Berdasarkan penelitian di atas, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dan objek yang diteliti berbeda. 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang cara 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agam Islam Melalui strategi Word Square 

pada siswa kelas VIII-A di SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan. Sedangkan 

persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunanakan strategi Word 

Square 

Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

menjadi bahan yang amat berharga bagi peneliti, terutama untuk memberikan 

gambaran tentang Strategi Word Square, begitu juga dengan sumber-sumber lain 

yang membahas judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga 

menjadi bahan yang sangat berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya, oieh karena 

itu peneliti memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. 

E. Kerangka Berfikir  

Hasil belajar Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh kemampuan, 

keaktifan dan kualitas antar komponen pendidikan. Sebagai sarana penunjang, 

suatu model pembelajaran adalah strategi yang digunakan dalam belajar mengajar. 

Semakin baik pengajar menguasai dan menggunakan strateginya, maka makin 

efektif pula pencapaian tujuan belajar. 
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Sebagai fasilitator seorang guru harus memahami teori-teori belajar, 

strategi dalam pembelajaran dan model-model pembelajaran. Sehingga guru 

mampu merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan 

efisien, interaktif, dan menyenangkan. Sedangkan siswa, dalam proses belajar 

mengajar harus diberi kesempatan yang luas untuk aktif terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran dan tidak semata-mata merupakan pemberian informasi searah dan 

menyimak tanpa ada kegiatan untuk mengembangkan secara kreatif ide maupun 

sikap dan keterampilan mandiri.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan 

materi siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Word Square. Word Square merupakan strategi yang memadukan 

kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan  jawaban  

pada  kotak-kotak  jawaban. Dalam penerapan model ini siswa diharapkan dapat 

menguasai setiap unit bahan pelajaran  baik secara individu maupun kelompok atau 

dengan kata lain penguasaan penuh, sehingga strategi pembelajaran ini diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk lebih jelasnya tentang skema kerangka berpikir dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir 
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