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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pembelajaran
	Pembelajaran merupakan suatu aktifitas dan proses yang kompleks, tidak hanya bersifat material tetapi juga mental-spritual, yang berguna dalam menghadirkan interaksi edukatif. Hamalik, menjelaskan bahwa Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan  prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h. 57. Idealnya, faktor-faktor tersebut harus ada dalam suatu system pembelajaran, kehilangan salah satunya dapat menyebabkan kondisi pembelajaran yang tidak baik.
Sebagaimana diketahui bahwa pengajaran terdiri dari beberapa faktor, antara lain adalah :
1. Guru sebagai sumber;
2. Murid/siswa sebagai penerima;
3. Tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran;
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4. Dasar sebagai landasan pengajaran;
5. Sarana/alat berupa : meja, kursi dan lain-lainnya;
6. 	Bahan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru terhadap siswa;
7. 	Metode atau teknik yang dipakai dalam menyampaikan bahan pelajaran; dan
8. 	Evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengajaran ( M. Basyiruddin Usman, 2002:1-2).
	Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :
1. Strategi pengorganisasian (organizational strategy);
2. Strategi penyampaian (delivery strategy);
3. Strategi pengelolaan (management strategy).
	Organizational strategy adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. “Mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan lainnya yang setingkat dengan itu.
	Delivery strategy adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan/atau untuk menerima serta merespons masukan yang berasal dari siswa. Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini.
	Management strategy adalah metode untuk menata interaksi antara si belajar dengan variable metode pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran (Hamzah B. Uno, 2007:17-18). Dengan demikian, kelihatan bahwa persoalan pembelajaran cukup kompleks dalam pendidikan yang menyangkut keterkaitan unsur material, personal, dan spritual dari sebuah lembaga pendidikan.
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan  antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.  Dengan pembelajaran kontekstual diharapkan hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan alamiah dalam proses belajar mengajar agar kelas lebih hidup dan bermakna karena siswa mengalami  sendiri apa yang dipelajarinya. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan  ke permasalahan lain. Ada enam kunci dasar pembelajaran matematika menggunakan pendekatan kontekstual menurut  The Nertwest Regional Education Laboratory USA  seperti yang dikutip oleh Nurhadi Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual (CTL) dan penerapannya dalam KBK, Malang: Universitas Negeri Malang (UM) Press, 2004, h. 5 , yaitu sebagai berikut:

Pembelajaran Bermakna 
Dalam pembelajaran bermakna, pemahaman relevansi dan penilaian pribadi  sangat terkait dengan kehidupan nyata  atau dengan kata lain pembelajaran dikaitkan dengan   kehidupan nyata siswa.  Siswa mengerti isi pembelajaran jika mereka merasakan kepentingan untuk belajar demi kehidupan di masa mendatang. Implementasinya dalam pembelajarannnya adalah guru merancang skenario pembelajaran dengan mangaitkan materi yang akan dijelaskan dengan penerapannya dalam kehidupan nyata siswa atau apa yang paling dekat dengan kehidupan siswa.
Sagala, mengemukakan bahwa “proses belajar adalah membangun makna/pemahaman, oleh si pembelajar, terhadap pengalaman informasi yang disaring dengan  persepsi, pikiran, perasaan Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 167. Proses belajar haruslah melibatkan seluruh aspek pada diri pebelajar, sehingga terbangun pemahaman yang utuh dan komprehensif. 
  
Penerapan Pengetahuan 
Dalam pembelajaran kontekstual, jika siswa telah memahami apa yang dipelajari  maka siswa dapat  menerapkannya dalam tatanan dunia nyata. Implementasinya dalam pembelajaran adalah guru menyajikan persoalan/permasalahan dunia nyata yang berkaitan dengan masalah matematis dan siswa diminta untuk menyelesaikannya, jadi siswa benar-benar tahu jika ada permasalahan yang mempunyai kharakteristik seperti ini dapat diselesaikan dengan cara seperti itu.

Berpikir Tingkat Tinggi 
Siswa diminta berpikir kritis dalam pengumpulan data dan fakta pemahaman suatu isu dan pemecahan suatu masalah.
  
	Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar isi dan standar kelulusan harus disesuaikan dengan standar lokal, nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan  dunia kerja. Maksudnya dalam pemilihan  materi dalam kurikulum lebih banyak ditekankan kepada kebutuhan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kegunaan di pasar tenaga kerja. Juga disesuaikan dengan kebutuhan tenaga terampil  untuk tiap-tiap lokal daerah yang berbeda-beda, dan kebutuhan standar pemerintah.


e. 	Respon Terhadap Budaya 
Dalam pembelajaran kontekstual, guru harus menghormati dan menghargai nilai kepercayaan dan kebiasaan siswa,  sesama rekan guru, dan masyarakat tempat ia mendidik, bagaimana cara budaya mempengaruhi pembelajaran setidaknya ada empat perspektif yang harus diperhatikan : individu siswa, kelompok siswa, tatanan sekolah dan tatanan masyarakat.

Penilaian  
Penilaian yang sebenarnya adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan  guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar maka guru segera mengambil tindakan yang tepat agar  siswa terbebas dari kemacetan belajar. Karena gambaran kemajuan belajar itu diperlukan  sepanjang proses pembelajaran, maka penilaian yang sebenarnya tidak dilakukan hanya diakhir peride pembelajaran  (akhir semester) tapi pada setiap proses pembelajaran. Kharakteristik penilaian yang sebenarnya adalah sebagai berikut. 
1)  Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran. 
2)  Penilaian bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. 
3)	Aspek yang diukur dalam penilaian adalah keterampilan dan performansi, bukan hanya kemampuan mengingat fakta. 
4)  Penilaian yang berkesinambungan. 
5)  Penilaian yang terintegrasi. 
6)  Dapat digunakan sebagai umpan balik. 
Menurut PP-19-2005www.unisula.ac.id/v1/download/peraturan/PP_19_2005_STANDAR_NAS_PENDIDIKAN.PDF. diakses pada: 14 Mei 2011, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 
a)  penilaian hasil belajar oleh pendidik 
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk : i) menilai kompetensi peserta didik; ii)  bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar; iii)memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan kharakteristik materi yang dinilai.

b)  penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan  
Tujuan dari penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
c)  penilaian hasil belajar oleh pemerintah 
Penilaian hasil belajar peserta didik oleh sekolah dilakukan melalui ujian nasional.  
Secara umum dari keenam kunci dasar tersebut bisa disimpulkan bahwa  model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mempunyai kualitas yang baik jika dalam pembelajaran tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut. 
a. 	Siswa dapat menerapkan apa yang dipelajari  pada tatanan-tatanan dan fungsi lain. 
b.	Siswa secara aktif terlibat dalam pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mensimulasi data dengan konten yang dipelajari dalam situasi alamiah  dan kehidupan nyata.
c.	Siswa terlibat aktif dalam pengalaman-pengalaman dunia nyata yang memotivasi  untuk menghubungkan persepsi, nilai dan makna pribadi sesuai dengan konteks yang dipelajari. 
d.	Siswa mampu menggunakan pikirannya secara kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami dan memecahkan masalah. 
e.	Siswa mampu memahami dan  menghormati nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan teman pergaulan dalam tatanan sekolah dan masyarakat luas. 
f.  	Siswa terlibat secara aktif dalam berbagai teknik penilaian yang memberi kesempatan kepada mereka mendemonstrasikan pencapaian materi pelajaran  sesuai dengan kondisi dunia nyata .  
Nurhadi menyebutkan bahwa “Terdapat lima hal yang perlu diperhatikan bagi guru dalam penerapan pembelajaran kontekstual yang disingkat REACT atau Relating, Experiencing,  Applying, Cooperating, dan Transfering Nurhadi, op.cit, h. 23. Kelima hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Relating 
Belajar dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Belajar yang terlalu abstrak sehingga seakan-akan tidak ada hubungannya dengan dunia nyata siswa memang perlu dihindarkan. 
Experiencing 
Belajar ditekankan pada penggalian  atau eksplorasi, penemuan atau diskoveri, dan penciptan (inventional). Belajar yang baik memang harus berbasis pengalaman, dimana siswa perlu diberikan ruang yang cukup untuk melakukan penyelidikan, wawancara, percobaan, dan pengamatan terkait dengan pelajaran di kelas. Karena anak belajar banyak melalui berbuat dan pengalaman langsung mengaktifkan banyak indera. 
Applying 
Belajar bagaimana pengetahuan dipresentasikan dalam konteks pemanfaatannya. Dewasa ini pengetahuan yang dipelajari dituntut untuk dapat diterapkan pada medan kehidupan tempat siswa berada. 
Cooperating
Belajar melalui konteks komunikasi interpersonal pemahaman bersama dan sebagainya. Pembelajaran juga harus mengajak siswa untuk memahami proses membangun kelompok yang baik, bersosialisasi secara humanis, dan kerja sama memecahkan masalah. 
Transferring 
Belajar melalui pemanfaatan  pengetahuan di dalam situasi atau konteks baru. Konten pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus dapat dialihkan kedalam konteks kehidupan yang plural. Dengan demikian mengasah ketajaman berpikir dan kepekaan terhadap masalah sosial penting dalam pembelajaran PAI.
Lebih lanjut, Nurhadi menjelaskan bahwa Pembelajaran CTL  (Contextual Teaching and Learning) adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual Nurhadi, Ibid, h. 33-34. Pandangan  CTL (Contextual Teaching and Learning)  tentang belajar menurut Nurhadi dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a.	Belajar tidak hanya sekedar menghafal, siswa harus dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. 
b.	Anak belajar dari pengalaman, anak mencatat sendiri pola bermakna  dari pengetahuan baru dan tidak begitu saja menerima  pengetahuan dari guru. 
c.	Pengetahuan tidak bisa dipisah-pisah menjadi fakta-fakta atau propsi-proposi yang terpisah, tapi mencerminkan keterampilan yang  diterapkan. 
d.	Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah menentukan sesuatu yang berguna  bagi dirinya sendiri dan bergelut dengan ide-ide. 
e.	Proses belajar dapat mengubah  struktur otak. Dalam konteks pembelajaran dalam pendekatan ini  anak harus tahu makna belajar dan bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya oleh karena itu transfer belajar diupayakan siswa menjalani sendiri. 
Perencanaan  CTL  (Contextual Teaching and Learning) menggunakan tujuh komponen yaitu sebagai berikut. 
a. Kontruktivisme (constructivism) 
Kontruktivisme merupakan landasan pendekatan CTL yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks  yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan adalah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Landasan konstruktivisme berbeda dengan pandangan kaum objektivitas. 
Dalam pembelajaran di kelas penerapan  prinsip konstruktivisme adalah sebagai berikut. 
1)	Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada  pada siswa  (activating knowledge) Struktur-struktur pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa akan menjadi dasar untuk mempelajari informasi baru. Struktur-struktur tersebut perlu dibangkitkan atau dibangun sebelum informasi baru diberikan.
2)	Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge)  
Pemerolehan pengetahuan baru perlu dilakukan secara keseluruhan tidak dalam paket-paket yang terpisah-pisah. Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge) dengan cara mempelajari sesuatu secara keseluruhan dulu, kemudian memperoleh detailnya. 
3)	Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge)  
Dalam memahami pengetahuan  siswa perlu menyelidiki dan menguji semua hal yang memungkinkan dari pengetahuan baru tersebut. Siswa harus membagi-bagi struktur (prior  knowledge) kepada siswa-siswa lainnya untuk dikritik agar   strukturnya semakin jelas. 
4)  Menerapkan pengetahuan dan pengalaman (apply knowledge)  
Siswa memerlukan waktu untuk memperluas dan memperhalus struktur pengetahuan dengan cara   menggunakan secara otentik. 
5) 	Melakukan refleksi (reflecting knowledge)  
Jika pengetahuan harus sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas  maka pengetahuan itu  harus dikontekstualkan  dan hal ini memerlukan refleksi.  

b.  Menemukan (inquiry)
Menemukan merupakan  bagian inti dari CTL  (Contextual Teaching and Learning).  Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa  diharapkan bukan sekedar sebagai hasil mengingat seperangkat fakta tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus merancang kegiatan menuju pada kegiatan menemukan  sendiri terhadap materi yang diajarkan Nurhadi, op.cit, h. 44 .

 
c.   Bertanya  (questioning)
Pengetahuan yang dimiliki seseorang  selalu bermula dari bertanya (questioning) bertanya yang merupakan strategi utama dipandang sebagai kegiatan utama pembelajaran yaitu guru mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran  yang berbasis inquari, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang telah diketahui dan mengarahkan pelatihan pada aspek yang belum diketahuinya Nurhadi, Ibid, h. 45. 
Kegiatan bertanya berguna untuk mengkaji informasi, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon siswa, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa pada  sesuatu  yang dikehendaki guru. Membangkitkan lebih banyak  pertanyaan dari siswa, untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

d.  Masyarakat Belajar (learning community) 
Masyarakat belajar dapat terjadi  apabila ada proses komunikasi dua arah, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran peserta didik, memberi informasi yang diperlukan oleh teman belajarnya  dan meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. Konsep masyarakat belajar menyadarkan bahwa hasil pembelajaran  diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharring antar teman, antar kelompok dan antara yang tahu dengan yang belum tahu. Setiap pihak harus merasa  bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan berbeda yang perlu dipelajari Nurhadi, Ibid, h. 48.

e.   Pemodelan (modeling) 
Maksudnya dalam semua pembelajaran, keterampilan dan pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru.  Dalam pembelajaran CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa bisa ditunjuk untuk menjadi  contoh kepada siswa lain Nurhadi, Ibid, h. 49.

f.   Refleksi (reflecting) 
Sagala menyatakan bahwa “refleksi dilakukan oleh peserta didik setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk pengalaman belajar. Peserta didik antara satu dengan yang lainnya melakukan analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan tindak lanjut dari pengalaman belajar yang telah dilalui” Sagala, op.cit, h. 173. Refleksi juga bagian dari CTL, refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir  ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu.  Siswa mendapatkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap  kejadian aktivitas atau pengetahuan yang baru diterimanya Nurhadi, op.cit, h. 51. Dengan demikian, refleksi mengajak siswa untuk merenungkan apa yang sudah dan akan terjadi sehingga dicari langkah-langkah perbaikan.






g.  Penilaian yang sebenarnya (Authentic assesment) 
Penilaian merupakan pengumpulan sebagai data siswa. Memberikan gambaran perkembangan siswa. Gambaran perkembangan siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa  memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar Nurhadi, Ibid, h. 52.

Hasil Belajar
1. Pengertian
Ada dua istilah yang kadang dipergunakan secara bergantian karena menunjuk pada pengertian yang sama, yakni hasil belajar dan prestasi belajar. Membaca beberapa literatur penulis mengambil kesimpulan untuk menggunakan kedua istilah tersebut dalam uraian ini karena secara substansi mengandung makna yang sama.  Prestasi belajar ialah hasil maksimal yang dicapai seseorang dalam proses belajar. Pengertian  lain yang lebih umum menyatakan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan. Berikut akan dikemukakan pendapat para ahli terkait dengan prestasi belajar:
	Sudjana, mengemukakan Pada hakekatnya prestasi belajar merupakan tingkah laku sebagai pencapaian hasil belajar dalam arti yang luas, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, h. 3. Dengan demikian prestasi belajar tidak hanya tercermin pada aspek intelektual siswa, akan tetapi harus pula terwujud dalam perilaku, dan keterampilan tertentu. Pandangan ini juga menghendaki bahwa pengukuran prestasi belajar tidak cukup dengan mengandalkan test atau ujian-ujian tertulis. Hanya saja ada kesulitan yang dihadapi oleh para pendidik (guru) di sekolah untuk mengukur secara keseluruhan aspek pada anak didik. Di samping waku yang terbatas di sekolah, juga karena secara empirik test terulislah yang selama ini (umum) dipakai oleh sistem pendidikan kita.  
	Pendapat lainnya dikemukakan secara singkat oleh Arifin, Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu usaha, kemampuan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal bidang pendidikan Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional, PT.Gramedia, Jakarta, 1989, h. 35. Arikunto, menjelaskan pendapatnya tentang prestasi dari aspek hasil (outcome) bahwa: Prestasi belajar mencerminkan sejauhmana siswa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan disetiap bidang studi. Gambaran prestasi siswa dapat dinyatakan dengan angka (0 s/d 10) Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Rosdakarya, Bandung, 1998, h. 32. Penekanannya adalah pada aspek tujuan pendidikan yang telah dicapai oleh anak didik, yakni melalui kompetensi dasar (KD) dan indikator. Caranya adalah dengan melakukan ujian-ujian secara berkala apabila suatu materi dan sub materi pelajaran telah disampaikan, dan yang sudah menjadi tradisi pendidikan adalah secara peiodik melalui ujian semester maupun ujian nasional (UN).
Hasil atau prestasi belajar dapat diperoleh ketika guru melakukan pengukuran melalui ujian-ujian tertentu. Penelitian maupun pengukuran diperlukan untuk mengetahui kemajuan belajar (prestasi belajar) yang diperoleh siswa. Masran dan Sri Mulyani, menyatakan bahwa pengukuran dalam prestasi belajar, yakni: Penelitian atau pengukuran untuk mengetahui apakah guru dalam menyajikan pelajaran telah berhasil dengan baik. Di samping itu juga untuk mengukur seberapa jauh mahasiswa menangkap dan mengerti yang telah dipelajari Masran & Sri Mulyani, Psikologi Pendidikan, UGM Press, Yogyakarta, 1983, h. 12. Oleh karena itu, penelitian dan pengukuran adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam evaluasi hasil belajar, yang akan melihat apakah tujuan pembelajaran dalam setiap bidang studi telah tercapai atau belum. Jika sudah, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pada periode-periode berikutnya, dan jika belum maka akan dilakukan pengenalan (identifikasi) masalah yang menyebabkan tidak atau belum tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.
	Pengertian berikutnya dari Marjo, penting disimak: Prestasi belajar merupakan hasil karya yang dicapai oleh seseorang yang memiliki kemampuan tinggi sekalipun hasil yang cemerlang, tapi prestasi yang dimiliki disebabkan karena ketekunannya belajar untuk memahami sesuatu agar bisa mengerjakannya Marjo, Bahasa Indonesia Kontemporer, Beringin Jaya, Surabaya, 1997, h. 195. Prestasi juga dapat mewujud dalam karya-karya tertentu yang bersifat material yang dapat ditangkap oleh panca indera. Yang pada intinya adalah harus melalui proses belajar yang keras, dan tekun sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain.
	Hartono, dalam Usman mengemukakan pandangannya tentang prestasi belajar sebagai berikut: Prestasi belajar adalah kumpulan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau hasil yang lebih baik. Untuk meningkatkan prestasi belajar, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan dorongan yang penting dalam kehidupan pada umumnya dan dalam pendidikan dan pengajaran pada khususnya Muh.Uzer Usman, Upaya Oftimal Kegiatan Belajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h.41.

	
Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai dari sebuah proses belajar yang dilakukan secara maksimal dan oftimal oleh peserta didik yang diindikasikan dengan peningkatan kualitas individu dalam hal ini peserta didik.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar dan Upaya Meningkatkannya

Hasil Belajar dipengaruhi oleh aspek internal maupun ekternal, sebagaimana dikemukakan oleh Slameta bahwa: Kualitas hasil belajar dipengaruhi beberapa factor baik secara internal dalam dirinya maupun atas dorongan dari lingkungan luar dirinya (eksternal) Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 184.
Hamalik, mengemukakan faktor-faktor yang menjadi perangsang hasil belajar, antara lain:
	Persoalan mengenai “in-put”, yaitu persoalan mengenai unsure-unsur yang mempengaruhi belajar;
	Persoalan mengenai “proses”, yaitu persoalan mengenai bagaimana belajar itu berlangsung dan prinsip-prinsip apa yang mempengaruhi proses belajar itu. Persoalan inilah yang merupakan persoalan inti dalam psikologi belajar;
Persoalan mengenai “out-put”, yaitu persoalan mengenai hasil belajar, persoalan ini berkaitan dengan tujuan pendidikan, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan pengajaran Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, h. 39.


Lebih lanjut Slameto Slameto, h. 186-187, menyebutkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar adalah: Faktor materi pelajaran, factor lingkungan, factor-faktor instrumental, dan kondisi individu pelajar. Sehingga dapat lihat bahwa hasil belajar yang baik tidak dapat dicapai dengan hanya memperhatikan salah satu aspek saja, tetapi harus mensinergikan semua aspek tersebut di atas.
Berdasarkan indentifikasi teoritis tentang factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar adalah sebagai berikut:
1. 	Perbaikan kualitas isi (content) dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Dalam hal ini guru berperan penting dalam menyiapkan materi yang dapat diterima dengan baik oleh siswa.
2.	Perbaikan iklim sekolah dan setting pembelajaran.
3.	Perbaikan kualitas sarana-prasarana pendidikanp, spesifik pada media pembelajaran yang mutakhir dan relevan.
4.	Perbaikan kualitas kesehatan jasmani dan rohani peserta didik, dimana peran orang tua dirumah sangat menentukan agar anak lebih siap dalam menghadapi situasi belajar di sekolahs.

E. Pendidikan Agama Islam 
	Definisi tentang pendidikan agama Islam sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari definisi dengan pendidikan secara umum, karna yang dimaksud adalah pendidikan pada bidang studi yang lebih spesifik pada Agama Islam. Gazali, menyatakan Pendidikan Agama Islam adalah merupakan usaha sadar dan berencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al Qur’an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan serta menggunakan pengalaman Nurseha Gazali, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Istana Profesional, Kendari, 2005, h. 95. Pendidikan Islam memberi tambahan pada sisi penguatan pemahaman terhadap Al Qur’an dan Hadits Nabi sebagai pandangan hidup seorang muslim. Sebagai upaya yang sistematis dan terorganisir, Pendidikan Agama Islam tentu memiliki unsur-unsur pokok materi pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan. 
Secara teknis, pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dibagi dalam beberapa sub mata pelajaran. Adapun materi dari masing-masing unsur pokok Pendidikan Agama Islam secara umum adalah sebagai berikut:
	Keimanan, ruang lingkup materinya meliputi Rukun Iman, Kisah para Rasul, Tanda-tanda orang beriman dan sebagainya.
	Ibadah, meliputi Syahadatain, Rukun Islam, Thaharah dan sebagainya.
	Al Qur’an, mencakup hafalan surat-surat pendek, BTA dsb.

Akhlak, meliputi sifat-sifat terpuji, syukur nikmat dsb.
Syari’ah, mencakup Munakahat, sumber hukum Islam dsb.
Mu’amalah meliputi jual beli, pinjam meminjam, sedekah dsb.
	Tarikh Islam, yang meliputi Khulafaurrasyidin, Islam di Asia dsb H. Hafni Ladjid, Pengembangan Kurikulum Menuju KBK, Quantum Teaching, Jakarta, 2005, h.27-28.
Terlihat bahwa cakupan dari materi pendidikan agama Islam cukup luas dan kompleks, sehingga diperlukan tenaga pendidik yang kompeten. Kompetensi yang dimaksud sejalan dengan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru saat ini, yakni: kompetensi professional, kompetensi pedagogik, kompetensi, kepribadian, maupun kompetensi sosial.



