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ABSTRAK

Masalah yang terdapat di latar belakang bahwa masih rendahnya hasil
belajar pada mata pelajaran PAI merupakan indikasi pembelajaran dilakukan
belum terlaksana dengan baik, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh
kurang teknik pembelajaran yang kurang bervariasi, untuk itu Penulis dalam
penelitian mencoba menerapkan teknik pembelajaran siswa dengan menggunakan
teknik metafora terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA YP UNILA Bandar
Lampung. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “seberapa besarkah
pengaruh teknik metafora terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran PAI di kelas
X SMA YP UNILA Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
berpengaruh atau tidak penerapan teknik metafora terhadap hasil belajar PAI
siswa kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. Bentuk penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif dengan metode penelitian berbentuk Quasy eksperiment
atau eksperimen semu. Dan menggunakan desain posttest only controlgroup
desaign. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan kluster random
sampling atau acak kelas. Untuk proses pembelajarannya menggunakan teknik
metafora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melalui penerapan teknik
metafora pada pelajaran PAI kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung dengan
rata-rata kelas eksperimen mencapai 74 dengan nilai tertinggi 95 dan terendah 50
yang mengguanakan teknik metafora. Dengan perbandikngan kelas control ratarata 70 dengan nilai tertinggi 90 dan terendah 50

Kata kunci:

Teknik Metafora
Hasil Belajar

v

MOTTO

             

Artinya: Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah
membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. (Q.S.
Ibrahim : 26)1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro,2005)

vi

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan
hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Shalawat beserta
salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1.

Kedua orang tua tercinta Bapak Burhan bin Zainudin dan ibu Marzuha
binti Marzuki yang telah memberikan doa sepenuh hati, pengorbanan,
keikhlasan dengan tulus, dan penuh kasih sayang setiap kali
keberuntungan datang maka aku percaya doa-doamu telah didengarnya

2.

Kakanda tercinta M. Khowas yang telah memberikan semangat dan
bantuan kepada penulis dalam proses menuntut ilmu beserta Kakanda M.
Kamil dan Adinda Humairoh tercinta

3.

Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ku
banggakan

vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama ILLIYIN

penulis dilahirkan di Desa Jagalana,

Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 28 Februari
1994. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan bapak Burhan dan
Marzuha.
Penulis menempuh pendidikan formal dimulai di SD Negeri 1
Jagalana Kecamatan Tanjung Raja pada tahun 2000, selanjutnya di SMP
Negeri 2 Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada
tahun 2006, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Rantau panjang kecamatan
Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2009, dan selalu mengharap
ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala penulis memutuskan untuk melanjutkan
di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan
pendidikan agama Islam pada tahun 2015. Penulis aktif dalam organisasi Intra
kampus yaitu UKM bapinda dan organisasi di luar kampus yaitu Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata di desa Suban Kecamatan
Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan praktek pengalaman
lapangan di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2018.

viii

Kata Pengantar

بسم هللا الرحمن الرحيم

Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-nya, penulis mampu menyelesaikan
penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Teknik Metafora Terhadap Hasil
Belajar PAI Siswa Kelas X SMA YP Unila Bandar Lampung” .
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat saran, dorongan,
bimbingan, serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan
pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi namun dapat membuka mata
penulis untuk bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah
guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun
materil sehingga terselesaikannya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis
sampaikan kepada:
1.

Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2.

Drs. Sai’dy, M.Ag. selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3.

Dr. Rijal Firdaos, M.Pd. selaku sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam
universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

ix

4.

Hj. Siti Zulaikha, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahan dan selesainya penulisan skripsi ini.

5.

Farida, S.Kom, M.M.S.I. selaku pembimbing II yang banyak meluangkan
waktu, serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6.

Kepala

SMA YP Unila Bandar Lampung yaitu bapak Drs. H. Berchah

Pitoewas, M.H. bapak dan ibu guru serta siswa kelas X yang telah
memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberikan bantuan selama
penulis melakukan penelitian
7.

Bapak Burhan dan ibu Marzuha selaku orang tua dari penulis yang telah
memberikan doanya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

8.

Teman-teman angkatan 2015 khususnya jurusan Pendidikan Agama Islam
dan Bahasa Arab, yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada
penulis selama proses penyusunan skripsi.
Akhirnya, dengan iringan Terima kasih penulis berdoa kepada Allah

Subhanahu Wa Ta'ala, semoga jeri payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta
teman-teman akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah
subhanahu wa ta'ala dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan
para pembaca aamiin.
Bandar Lampung, Maret 2020
Penulis,

Illiyin
1511010406

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
ABSTRAK ........................................................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................................... iii
PENGESAHAN .................................................................................................... iv
MvPERSEMBAHAN .......................................................................................... vi
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL...................................................................................................x
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii

BAB I. PENDAHULUAN
A. PenegasanJudul ............................................................................................1
B. Alasan Memilih Judul ..................................................................................2
C. Latar Belakang Masalah ...............................................................................3
D. Identifikasi Masalah ...................................................................................10
E. Batasan Masalah.........................................................................................10
F. Rumusan Masalah ......................................................................................11
G. Tujuan Penelitian .......................................................................................11
H. Manfaat Penelitian .....................................................................................11
BAB II. LANDASAN TEORI
A. Teknik Metafora ........................................................................................13
1. Pengertian Metafora ...................................................................................13
2. Langkah – langkah Dalam Teknik Metafora .............................................15
B. Teknik Analogi ..........................................................................................18
1. Pengertian Analogi ..............................................................................18
2. Langkah – langkah Dalam Teknik Analogi ......................................19

x

3. Macam – Macam Analogi ...................................................................19
4. Tujuan Teknik Analogi .......................................................................20
C. Hasil Belajar ..............................................................................................21
1. Pengertian Hasil Belajar ................................................................21
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar .....................22
a. Faktor Internal ...................................................................22
b. Faktor Eksternal ................................................................23
3. Jenis – Jenis Hasil Belajar .............................................................23
4. Fungsi Hasil Belajar .....................................................................28
5. Tujuan Dan Manfaat Hasil Balajar ................................................28
6. Prinsip – Prinsip Penilaian Hasil Belajar ......................................29
7. Teknik Penilaian Hasil Belajar ......................................................31
D. Pendidikan Agama Islam...........................................................................32
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam ..................................................32
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam ........................................................33
E. Hubungan Teknik Metafora Terhadap Hasil Belajar PAI .........................34
F. Penelitian Yang Relevan ...........................................................................36
G. Kerangak Berpikir .....................................................................................37
H. Hipotesis ....................................................................................................38
1. Hipotesis Statistik ..........................................................................38
2. Hipotesis Penelitian .......................................................................39
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian ...................................................................40
B. Metode Dan Desain Penelitian ...................................................................40
1.

Metode Penelitian................................................................................40

2.

Desain Penelitian .................................................................................41

C. Variabel Penelitian .....................................................................................42
D. Populasi Dan Sampel .................................................................................43
1.

Populasi ...............................................................................................43

2.

Sampel .................................................................................................43

3.

Teknik Pengambilan Sampel ...............................................................44

xi

E. Teknik Pengumpulan Data .........................................................................45
1. Observasi ..............................................................................................45
2. Tes ........................................................................................................45
3. Wawancara ...........................................................................................45
4. Dokumentasi ........................................................................................46
F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian ................................................................46
1. Tahap Perencanaan...............................................................................46
2. Tahap Pelaksanaan ...............................................................................47
3. Tahap Akhir .........................................................................................48
G. Defini operasional ......................................................................................48
H. Uji Coba Instrumen Penelitian ...................................................................49
1. Instrumen Tes .......................................................................................49
2. Uji Validasi Data ..................................................................................50
3. Uji Tingkat Ksekukaran .......................................................................52
4. Uji Daya Beda .....................................................................................53
I. Analisis Data ..............................................................................................55
1. Uji Prasyarat Analisis ...........................................................................55
a.

Uji Normalitas ................................................................................55

b.

Uji Homogenitas .............................................................................56

c.

Uji Hipotesis (Uji T) .......................................................................57

2. Uji Hipotesis Statistika.........................................................................57
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian ..........................................................................................59
1. Uji Validitas .........................................................................................59
2. Uji Reliabilitas .....................................................................................60
3. Uji Tingkat Kesukaran .........................................................................61
4. Uji Daya Beda ......................................................................................61
5. Hasil Kesimpulan Uji Coba Instrumen ................................................62
B. Uji Analisis Data Dan Hipotesis Penelitian ...............................................65
1. Uji Normalitas ......................................................................................69
2. Uji Homogenitas ..................................................................................70

xii

3. Uji Hipotesis (Uji T) ............................................................................71
C. Pembahasan ................................................................................................71
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................................
B. Saran ............................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA
OUTLINE
LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

1.

Tabel. 1.1 Data Siswa Seluruh Kelas X IPA SMA YP Unila Bandar
Lampung Tahun 2019/2020.

2.

Tabel. 2.1 Jenis dan Indikator Hasil Belajar.

3.

Tabel. 2.2 Kerangka Pikir.

4.

Tabel. 3.1 Rancangan Penelitian.

5.

Tabel. 3.2 Pedoman klasifikasi Hasil Belajar dalam Teknik Metafora.

6.

Tabel. 3.3 Uji Valid.

7.

Tabel. 3.4 Kriteria Validasi.

8.

Tabel. 3.5 Klasifikasi Indeks Kesukaran Soal.

9.

Tabel. 4.1 Validitas Butir Soal Postest.

10.

Tabel. 4.2 Analisis Uji Tingkat Kesukaran Pada Soal Postest.

11.

Tabel. 4.3 Analisi Uji Daya Beda Pada Soal Postest.

12.

Tabel. 4.4 Hasil Kesimpulan Uji Coba Instrumen Postest.

13.

Tabel 4.5 Hasil Belajar siswa kelas Eksperimen dan Kontrol

14.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Frekuensi Nilai Hasil Beajar Kelas Eksperimen

15.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kategori Nilai Hasil Belajar Kelas
Eksperimen

16.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Frekuensi Nilai Hasil Beajar Kelas Kontrol

17.

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Kategori Nilai Hasil Belajar Kelas
Kontrol

18.

Tabel 4.10 Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar Siswa.

19.

Tabel. 4.11 Hasil Uji Homogenitas Nilai Hasil Belajar Siswa.

xiii

20.

Tabel. 4.12 Hasil Hipotesis (Uji T) Nilai Hasil Belajar Siswa Pada
Kelas Eksperimen dan Kontrol.

xiv

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Domain Hasi Kognitif ...........................................................................24
Gambar 2 Domain Hasil Afektif ............................................................................26
Gambar 3 Domain Hasil Psikomotorik ..................................................................26
Gambar 4 Tingkat Proses Kognitif ........................................................................27
Gambar 5 Kerangka Berpikir .................................................................................38
Gambar 2 Variabel Terikat.....................................................................................43
Gambar 3 Diagram Hasil belajar............................................................................74

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A :

Lampiran 1

Data Sekolah.....................................................................82

Lampiran 2.1

Silabus Pembelajaran.........................................................88

Lampiran 2.2

RPP Kelas Eksperimen......................................................92

Lampiran 2.3

RPP Kelas Kontrol...........................................................100

Lampiran 2.4

Kisi – Kisi Soal Instrumen...............................................108

Lampiran 2.5

Soal Postest......................................................................110

Lampiran 3.1

Uji Validitas.....................................................................114

Lampiran 3.2

Uji Reliabilitas.................................................................115

Lampiran 3.3

Uji Tingkat Kesukaran.....................................................116

Lampiran 3.4

Uji Daya Beda..................................................................117

Lampiran 3.5

Hasil Kesimpulan Uji Coba Instrumen............................118

Lampiran 4.1

Rekap Nilai Postest Kelas Eksperimen............................119

Lampiran 4.2

Rekap Nilai Postest Kelas Kontrol..................................121

Lampiran 4.3

Uji Normalitas Postest......................................................123

Lmapiran 4.4

Uji Homogenitas..............................................................125

Lampiran 4.5

Uji Hipotesis.....................................................................126

xiv

LAMPIRAN B :
1. Dokumentasi Pembelajaran..........................................................127
2. Nota Dinas....................................................................................131
3. Surat Pra penelitian......................................................................133
4. Surat Balasan Pra Penelitian........................................................134
5. Surat Penelitian............................................................................135
6. Surat Balasan Penelitian..............................................................136
7. Surat Keterangan Bebas Plagiat..................................................137

xv

1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pengertian judul, maka
penulis akan menjelaskan terlebih dahulu megenai istilah judul yang terdapat
dalam skripsi ini. Skripsi ini diberi judul “Pengaruh Tehnik Metafora Terhadap
Hasil Belajar PAI Siswa Kelas X SMA YP Unila Bandar Lampung”
Adapun penjelasan tentang judul tersebut adalah sebagai berikut :
Pengaruh adalah “ daya yang ada atau muncul dari suatu (orang atau

1.

benda) yang terlibat membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan
seorang”1. Yang dituju dengan pengaruh disini adalah suatu dampak yang
timbul oleh suatu tingkat pemahaman dan pengtahuan dari penugasan
terhadap suatu proses ajaran tertentu.
2.

Metafora adalah suatu teknik pembelajaran yang melibatkan imajinasi
siswa, atau alat kognisi yang memungkinkan orang – orang untuk melihat
satu hal dalam istilah yang lain, secara paling sederhana metafora
menyatakan penggambaran dari satu hal yang seakan – akan hal ini
merupakan hal yang lain.2 Atau Metafora adalah perumpamaan
terkondensasi, di mana perbandingan jelas dari sebuah simile telah
dimodifikasi menjadi perbandingan tersirat dari sebuah metafora: dalam

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV,
(Jakarta: PT Gramedia Utama,2008), hlm1045
2
Kieren Egan, Pengajaran Yang Imajinatif, (Jakarta : Indeks, 2009), hl 16

2

„A adalah seperti B '.3 dan Metafora adalah simbiosis dari tiga dimensi
yang berbeda : bahasa, pemikiran, dan imunisasi.
3.

Hasil belajar adalah “ Perubahan prilaku yang diakibatkan oleh proses
belajar, perubahan prilaku yang terjadi dalam diri seseorang telah
mencapai penguasaan, pemahaman, serta pengetahuan atas sejumlah bahan
yang didapat dalam proses belajar mengajar”.

4.

Pendidikan agama Islam adalah suatu proses transformasi dan internalisasi
ilmu pengetahuan serta nilai – nilai pada diri anak melalui proses
penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya agar

tercapai

keselarasan dan kesempurnaaan hidup dalam segala aspeknya. Jadi
pendidikan Agama Islam adalah suatu proses pengembangan kemampuan,
kreatif yang dimiliki sesorang untuk menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Allah, berkepribadian yang cerdas, terampil, loyal,
berbudi luhur, dan bertanggung jawab terhadap diri, bangsa, negara, dan
agama yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadits (As-Sunnah).
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini adalah :
1.

Masih banyaknya guru agama yang menggunakan metode ceramah dalam
menjelaskan materi saat pembelajaran, oleh karena itu penulis merasa
tertarik menggunakan teknik metafora

dan dibantu oleh media

pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran
PAI SMA YP Unila Bandar Lampung.
3

Susan nacey, Metaphors In learner Engish, (Amsterdam : Jhon Benjamin B.V,
2013) hlm.9

3

2.

Dalam kegiatan proses belajar mengajar siswa masih kurang aktif dalam
merespon suatu pertanyaan dalam pembelajaran, oleh karena itu penulis
tertarik menggunakan teknik metafora guna mendukung keaktifan siwa
dalam pembelajaran PAI SMA YP Unila Bandar Lampung.

3.

Sarana dan Prasana di SMA YP Unila yang sudah baik dan menunjang
buat proses pembelajaran, oleh karena itu penulis tertarik tentang pengaruh
teknik metafora terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI SMA
YP Unila bandar lampung.

C.

Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama
diperuntukkan kepada anak – anak dam remaja baik di sekolah, maupun di
kampus – kampus, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
mengembangkan keterampilan seseorang. Sementara dalam kamus besar
bahasa indonesia online, pendidikan berarti sebagai peroses perubahan sikap
dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan
manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.4
Bagi bangsa kita bangsa indonesia, pendidikan merupakan kebutuhan
yang sangat wajib harus dikembangkan, searah dengan tuntunan pembangunan
yang berkelanjutan dengan pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur,
efektif, dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna) akan dapat mempercepat
jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan

4

Saida Pengantar Pendidikan, cet ke.1 (jakarta: Rajawali Pers,2016) hl.1

4

kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita sesuai dengan
tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea IV, pembukaan UUD 1945. 5
Pendidikan juga merupakan hal yang sangat beguna, karena pendidikan
adalah salah satu harapan kemajuan dalam suatu bangsa. Maka salah satu
keuntungan suatu bangsa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Agar
bisa merealisasikannya, pemerintah indonesia dalam undang – undang no 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 disebutkan
bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 6 Dan pendidikan bagi
umat manusia adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat.
Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup
berkembang sejalan dengan aspirasi ( cita – cita ) untuk maju, sejahtera dan
bahagia.7 Sedangkan pendidikan dalam Agama

Islam adalah untuk

mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan memiliki
Akhlak mulia, dan menghasilkan manusia berbudi pekerti yang baik. Karena
pendidikan Agama Islam merupakan upaya mendidik, dan menanamkan serta
mengamalkan nilai – nilai ajaran Islam untuk anak – anak calon penerus masa
depan.
5

Omair Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, cet ke-9, (Jakarta: Bumi Aksara,
2014) h.3
6
Undang – Undang SISDIKNAS dan Peraturan Pelaksanaanya, (CV Tamita
Utama, 2004) h.4
7
Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010). hl,2-3

5

Didalam Al-quran surah Al-Alaq ayat 1-5 :
   

    

     

         
Artinya:“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia
apa yang tidak
8
diketahuinya”
Sejalan dengan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa Allah menyuruh
manusia untuk belajar agar bisa memahami apa yang tidak tahu menjadi tahu,
agar menjadi manusia yang berilmu untuk dirinya, agama dan bangsa, sehingga
belajar itu diwajibkan oleh Allah SWT bagi setiap manusia yang beriman
melalui proses pendidikan.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidkan di sekolah sangat
dibutuhkannya seorang guru yang profesional dalam bidang mengajar, yang
dapat melaksanakan pendidikan sekolah dengan baik, karena guru merupakan
sumber belajar dan perannya yang sangat penting dalam pembelajaran.9
Sebagai guru, paling tidak harus menguasai bahan yang diajarkan dan terampil
dalam hal yang diajarkannya, bisa mewujudkan proses belajar mengajar yang
efektif dan efisien, agar pengajaran berjalan dengan baik meliputi pengajaran
siswa bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berpikir, dan

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Bandung :
Diponegoro,2005)
9
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajran, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri,
2013), hal.21
8

6

bagaimana memotivasi diri mereka sendiri.10 Pembelajaran adalah proses
interaksi lansung atau tatap muka antara siswa dengan guru yang menggunakan
media serta metode tertentu untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, dan
bekerja sama dalam suatu tugas bersama dan untuk menkoordinasikan
usahanya dalam menyelesaikan masalahnya. Teknik Metafora dalam model
pembelajaran lansung (Direct Intruction)

bisa menjadi pembeda dengan

dengan metode ceramah yang biasanya dipakai di kelas karena pembelajaran
lansung dengan teknik metafora adalah melibatkan imajinasi atau nalar para
siswa yang merupakan hal penting buat pembelajaran yang sukses dan dapat
lebih mudah dipahami oleh siswa untuk mencapai tujuan yang sesuai dan
diinginkan.
Metafora merupakan suatu cara berbicara dimana satu hal diekspresikan
dalam suatu hal lain, sehingga dengan teknik tersebut seseorang dapat
memperoleh keterangan baru pada karakter yang sedang dijelaskan atau
karakter yang dimaksud.11 Metafora juga di definisikan sebagai teknik
berbicara tentang satu hal yang dinyatakan dalam hal lain, atau pengalihan
makna dari suatu unsur ke unsur yang lain.12 Metafora juga disebut teori
kognitif, melihat metafora sebagai intrinsik untuk sistem konseptual, yaitu cara
kita memahami dunia dan metafora membantu kita untuk memahami konsep

10

Martinis Yamin dan Bansu I Ansari, Taktik Mengembangkan Kemampuan
Individual Siswa, Cet.Ke-2 (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hl 9.
11
Chesley, GL, Gillet, D.A, & Wagner, W.G 2008 Verbal And Nonverbal
Metaphor With Children In Counseling. Journal Of Counseling and Development.
Vol. 86 : page. 399-411
12
Chapman, R.D. 2009. The Use Of Metaphor In counseling: A Discourse
Analysis. Columbia: University Of British.
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abstrak sesuatu yang konkret, seperti konsep tentang emosi abstrak kesedihan,
dan sebaliknya metafora juga merasuki bahasa kita sehari – hari dan pemikiran.
Tujuan pembelajaran dengan teknik metafora adalah membuat para
siswa yang mengetahui dan memahami, akan mampu berpikir fleksibel, kreatif
dan dengan energi akan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh tentang dunia
dan pengalaman. Belajar dengan melibatkan imajinasi akan dapat membantu
meningkatkan hasil belajar, karena jika siswa dapat melibatkan imajinasinya
maka ia telah mempunyai keinginan atau dorongan untuk belajar, dan dari
keinginan atau dorongan belajar itulah akan menimbulkan motivasi dalam
belajar serta akan meraih hasil yang sesuai pula dengan apa yang diharapkan.
Berdasarkan observasi penulis bahwa proses pembelajaran Agama Islam di
SMA YP Unila Bandar Lampung, umumnya masih menggunakan pola
pendekatan

yang

bersifat

klasikal,

guru

lebih

mendominasi

proses

pembelajaran dangan metode ceramah, sedangkan siswa hanya duduk
mendengarkan, mencatat, menghapal, dan mengerjakan latihan soal secara
individu ditempat duduknya masing – masing, dan nilai KKM adalah 70.
Sedangkan penyajian materi pelajaran seperti pola diatas, menimbulkan gejala
– gejala seperti kejenuhan, dan membosankan bagi siswa serta ada juga yang
tertidur saat berlansungnya pelajaran.
Dugaan penulis faktor penyebabnya yaitu kurangnya keaktifan siswa atau
kepercayaan dalam diri siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, ini
terlihat dari prilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran diantaranya tidak
percaya diri, sedikitnya siswa yang berani berkomentar terhadap apa yang
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didengar , tidak fokus terhadap penjelasan, merasa cukup jika diminta untuk
bertanya, serta

ada beberapa siswa yang cenderung mengantuk saat

berlansungnya pelajaran . Untuk mecapai 85% ketuntasan hasil belajar siswa,
harus diperlukan suatu teknik sebagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar
siswa yaitu dengan penerapan teknik Metafora.
Tabel. 1.1
Data Siswa Seluruh Kelas X IPA SMA YP Unila Bandar Lampung
Tahun 2019/2020.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kelas
X IPA 1
X IPA 2
X IPA 3
X IPA 4
X IPA 5
X IPA 6
X IPA 7
X IPA 8
X IPS 1
X IPS 2
X IPS 3
X IPS 4
Jumlah

Kkm
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Nilai
Nilai < 70 Nilai ≥ 70
19
12
20
13
17
14
19
12
16
15
20
12
16
13
18
12
24
10
17
14
17
17
23
12
226
156

Jumlah siswa
31
33
31
31
31
32
29
30
34
31
34
35
382

sumber dari : Nilai Ujian Tengah Semester Siswa Kelas X SMA YP Unila
Bandar Lampung. T.A 2019/2020

Berdasakan tabel 2 diatas jelas bahwa siswa kelas X yang mendapat Nilai
<70 berjumlah 226 =59% siswa, yang mendapat nilai ≥70 berjumlah 156=
41% siswa SMA YP Unila Bandar Lampung. Dengan KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal) kelas X 70, dan standar keberhasilan sebagai berikut :
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1. 8,0 – 9,0

= A (Amat baik)

2. 7,0 – 7,9

= B ( Baik )

3. 6,0 – 6,9

= C (Cukup baik)

4. <6,0

= D (Belum baik)

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan permasalahan – permasalahan
yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul
“Pengaruh Teknik Metafora Terhadap Hasil Belajar PAI pada siswa kelas X
SMA Yp Unila Bandar Lampung”. Dikarenakan teknik metafora ini memiliki
dampak positif terhadap siswa yang rendah hasil belajar nya, sejalan juga
dengan ayat Alquran yang berbunyi :
             

Artinya “pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan
seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk
manusia supaya mereka selalu ingat”. (Q.S Ibrahim :25).13
Ayat ini menganjurkan untuk membuat perumpamaan kepada manusia
sehingga dapat memahami sesuatu yang abstrak, dengan tujuan untuk
mengetauhi dan mengerti serta agar mereka selalu ingat. Dan melalui teknik
metafora dalam proses pelajaran

diharapkan meningkatkan motivasi,

berimajinasi dalam berlansungnya proses pembelajaran, karena teknik metafora
ini mengutamakan pola pikir siswa dalam meresapi dan memahami suatu
pelajaran dengan tujuan meningkatkan hasil belajar.
13

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Bandung :
Diponegoro,2005)
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D. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan masalah
sebagai sebagai berikut :
1.

Rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan kurangnya motivasi
belajar siswa yang menyebabkan tidak aktif dan bersemangat dalam
proses pembelajaran.

2.

Siswa merasa jenuh dan malas dalam pembelajaran Agama Islam.
Meskipun guru sudah berupaya mengajar dangan maksimal. hal ini
dikarenakan minimnya pembelajaran yang bervariasi dan hanya mengajar
dengan cara penguasaan, hapalan, dan cara monoton lainnya.

3.

Secara umum guru masih menggunakan pembelajaran konvensional.
Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yang disebabkan karena
pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Meskipun guru sudah
memberikan materi dengan baik.

E. Batasan Masalah
Dari masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penulis membatasi
ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini, yaitu :
1. Obyek penelitian yang akan diteliti yaitu teknik metafora dan sebagai
pembandingnya untuk kelas kontrol penulis menggunakan teknik
analogi.
2. Subyek penelitian dibatasi pada siswa kelas X IPA1, dan IPA2 SMA YP
Unila Bandar Lampung.
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3. Aspek Hasil Belajar yang dievaluasi adalah aspek kognitif dalam materi
pembahasan berprilaku jujur
F. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut :
Seberapa besarkah pengaruh teknik metafora terhadap hasil belajar siswa PAI
kelas X SMA YP Unila Bandar Lampung ?
G. Tujuan Penelitian
Berdasasrkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penerapan “Teknik Metafora Terhadap Hasil Belajar
siswa pelajaran PAI kelas X SMA YP Unila Bandar Lampung”.
H. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penulis, guru, dan
peserta didik, manfaat penelitian sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Secara teori manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
memberikan alternatif pada pembelajaran PAI, dan sebagai salah satu upaya
dalam meningkatkan pengetauhan, pemahaman, serta hasil belajar siswa
melalui penerapan teknik metafora.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bekal untuk menjadi
calon guru yang profesional, dan bertanggung jawab.
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b. Bagi Guru
Penerapan teknik metafora dalam kegiatan pembelajaran PAI ini
diharapkan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar
siswa PAI.
c. Bagi Siswa
Penerapan teknik metafora ini untuk mempermudah menerima dan
memahami materi pelajaran PAI sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teknik Metafora
1. Pengertian Metafora
Metafora atau perumpamaan Menurut para ahli14:
Ibnu

qayyim

mendefinisikan

mendefinisikan

metafora

atau

perumpamaan yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal
hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang indrawi atau
konkrit atau mendekatkan salah satu dari dua dengan yang lain dan dianggap
salah satu itu sebagai yang lain.
Abdurrahman

An-nahlawi

memberi

pengertian

metafora

atau

perumpamaan adalah sifat sesuatu yang menjelaskan dan menyingkap hakikat
atau apa yang dimaksudnya untuk menjelaskannya.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metafora adalah
pengumpamaan dari sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang lain yang lebih
konkrit dalam mencapai tujuan atau manfaat dari perumpamaan tersebut.
Metafora adalah teknik pembelajaran yang hal utamanya melibatkan
imajinasi siswa, atau alat kognisi yang memungkinkan orang – orang untuk
melihat satu hal dalam istilah yang lain, secara paling sederhana metafora
menyatakan penggambaran dari satu hal yang seakan akan hal ini merupakan

14

Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan Dalam Islam, (Bandung:
Alfabeta,2009), hl.79.

14

hal yang lain.15 Metafora bisa artikan perumpamaan terkondensasi, di mana
perbandingan jelas dari sebuah simile telah dimodifikasi menjadi perbandingan
tersirat dari sebuah metafora: dalam „A adalah seperti B '. 16
Metafora merupakan salah satu bagian dalam pengajaran yang imajinatif.
Kemampuan metafora tersebut terletak dalam kemampuan intelektual,
kreativitas, serta imajinasi siswa. Teknik ini sangat berguna dalam membantu
siswa untuk mempertahankan kemampuannya, agar secara nyata tetap ada,
dengan melalui latihan yang sering digunakan dalam pengajaran akan
membantu siswa belajar untuk membaca dengan energi kelenturan. Karena
metafora adalah simbiosis dari tiga dimensi yang berbeda : bahasa, pemikiran,
dan imunisasi. Metafora ditemukan dalam bahasa yaitu, kata – kata yang
diucapkan, dan dalam mode lain, seperti gerakan dan gambar yang sebenarnya
mencerminkan cara kita memahami dan memahami dunia sekitar kita.
Teknik metafora ada pada pembentukan hubungan antara hal yang sudah
diketauhi siswa dan yang diajarkan.17 Seperti suatu pelajaran dengan materi
tertentu dan cara menyampaikannya melalui media, gambar ataupun dengan
cerita yang tujuan makna dan tujuan nya sama dengan materi pelajaran yang
disampaikan. Dan hal yang paling utama dalam teknik metafora adalah
melibatkan imajinasi atau nalar para siswa merupakan hal yang penting buat
pembelajaran yang sukses. 18 Pandangan yang sama dari James Bullock, 1994

15

Kieren Egan, Pengajaran Yang Imajinatif, (Jakarta : Indeks, 2009), hl 16
Susan nacey, Metaphors In learner Engish, (Amsterdam : Jhon Benjamin
B.V, 2013) hlm.9
17
Hamzah B. Uno, Masri Kuadrat, Meneglola Kecerdasan Dalam Pembelajaran,
(Gorontalo Bumi Aksara, 2014) hl.139
18
Ibid hal.10
16

15

mengatakan metafora adalah bahasa yang memungkinkan seseorang untuk
memikirkan pertanyaan luar biasa.19
Teknik ini juga mampu membantu siswa agar bisa menemukan informasi
dari cerita – cerita yang disampaikan oleh guru sebelum memulai pelajaran
agar ia dapat menghubungkan dengan materi tersebut, karena metafora
merupakan

“Methaporical

Thingking”

yaitu

proses

berpikir

yang

menggunakan metafora – metafora untuk memahami suatu konsep.20
contohnya guru menyampaikan cerita tentang sepuluh ilmuwan muslim yang
berpendapat bahwa ilmu telah menguasai dunia. Dan menjelaskan maksud dan
tujuan dari belajar tentang sepuluh ilmuwan muslim.
Metafora pada dasarnya menata kembali atau mengungkapkan kembali
sesuatu dalam satu kategori (domain) dalam kategori lain (domain) untuk
memperjelas atau berpikir lebih lanjut.21
2. Langkah – langkah Teknik Metafora
Langkah – langkah teknik metafora :
a. Mengidentifikasikan sifat – sifat heroik : sifat heroik manusia mana
yang merupakan pokok dari topik ? gambaran emosional apa yang
mereka timbulkan? apa yang paling baik dapat menimbulkan
keingintahuan dalam topik ?

19

Rick Wormeli, Metaphors & Analogies Power tools For Teaching, Any Subject,
(America: Martha Drury, 2009). Hl.3
20

Hendriana, H. 2012. Pembelajaran Matematika Humanis dengan Metaphorical Thinking
untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa, Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP
Siliwangi, Vol. 1. 1-13
21
Rick Wormeli Op. Cit. hl 6
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b. Mengelola topik menjadi struktur narasi :
1). Akses awal : Aspek apa dari topik yang paling baik mengandung
sifat – sifat heroik yang diidentifikasikan sebagai pokok dari topik ?
apakah aspek ini memaparkan beberapa keekstriman pengalaman atau
batasan realita ? gambaran apa yang dapat membantu menggambarkan
aspek ini ?
2). Menyusun isi pelajaran atau unit : Bagaimana kita mengatur
material kedalam struktur narasi untuk membuat ilustrasi terbaik dari
kualitas – kualitas heroik ?
3). Memanusiakan isi : Aspek – aspek narasi apa yang paling baik
mengilustrasikan

emosi

–

emosi

manusia

di

dalamnya

dan

menimbulkan dan menimbulkan rasa ingin tahu? Cita-cita atau
tantangan-tantangan terhadap tradisi atau adat istiadat apa yang menjadi
bukti didalam isi ? humor apa yang dapat kita temukan didalam topik ?
4). Mengejar detail – detail : bagian – bagian yang mana dari topik yang
paling baik dapat dieksplorasi dalam rincian yang melelahkan oleh para
siswa ?
c. Menyimpulkan : bagaimana kita dapat membawa topik pada
kesimpulan yang memuaskan ? bagaimana para siswa dapat merasakan
kepuasan ini ? bagaiman kita dapat menimbulkan kesan ingin tahu
tentang topik tersebut ?
1). Kegiatan menyimpulkan : kegiatan apa yang mungkin membuat
topik ini bermakna bagi siswa ?
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2). Bentuk – bentuk embionik pemikiran teoritis : bagaimana kita dapat
mendorong penggunaan beberapa alat kognisi yang muncul bersama
dengan pemikiran teoritis ?
d. Mengevaluasi : Bagaimana kita mengetahui bahwa isi pelajaran telah
dipelajari dan dipahami dan telah melibatkan dan merangsang imajinasi
– imajinasi siswa.22 Komponen penting dari pengajaran secara efektif
dengan metafora adalah kejelasan.23
3. Tujuan Teknik Metafora
Teknik metafora digunakan pendidik dengan cara membandingkan
sesuatu dengan sesuatu yang lain hal ini dilakukan agar yang disampaikan oleh
pendidik lebih mudah dipahami dan lebih berkesan bagi peserta siswa, teknik
ini memiliki beberapa tujuan antara lain :
a. Mendorong siswa yang diberi yang diberi perumpamaan berbuat
sesuatu sesuai dengan isi perumpamaan Jika ia merupakan sesuatu yang
disenangi .
b. Menjauhkan siswa yang diberi perumpamaan, jika ini perumpamaan
berupa sesuatu yang dibenci.
c. Mengumpulkan arti yang menarik lagi indah dalam ungkapan yang
padat.
d. Lebih berpengaruh pada jiwa lebih efektif dalam memberikan nasehat
lebih kuat dalam memberikan pikirannya dan Lebih memuaskan hati.

22
23

Kieren Egan hl. 165
Rick wormeli Op. Cit hl.8
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B. Analogi
1. Teknik Analogi
Analogi dalam bahasa indosenia memiliki arti “Kias”. (Dalam bahasa arab
: Qasa = yang berarti mengukur, membandingkan). Jadi analogi ialah
membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan keserupaan dan menarik
kesimpulan atas dasar keserupaan tersebut.24 Analogi juga disebut sebagai
proses penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan
membandingkan atau mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi
secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang
berlaku umum. Sebagai proses penalaran, analogi menurunkan suatu
kesimpulan berdasarkan kesamaan actual antara dua hal.25 Dan analogi juga
bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai kesimpulan dengan
menggunakan sesuatu yang serupa, dengan yang lebih dikenal.26

Dari

pengertian diatas disimpulkan bahwa analogi adalah suatu teknik yang
melibatkan cara berpikir atau penalaran dengan membandingkan dua hal yang
berbeda, dan mencari kesamaan diantara keduanya.
Teknik analogi dalam pembelajaran adalah pemahaman konsep dengan
cara membuat persamaan suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya yang
mengakibatkan adanya hubungan kesamaan diantaranya sehingga dapat
Rizqi Rahman Dan Samsul Maarif, “Pengaruh Penggunaan Metode Discovery
Terhadap Kemampuan Analogi Matematis Siswa SMK Al-Ihsan Pamarican
Kabupaten Ciamis Jawa Barat”. Jurnal Ilmiah Program Study Matematika STKIP
Siliwangi Bandung, Vol, 3, No,1, Februari 2020, hl39
25
Izaac Resley, Penerapan Teknik Analogi dalam layanan Informasi untuk
meningkatkan keterampilan Analitik siswa, vol.01 ISSN Print 2549 – 4511 – 0nline
2549 – 9092. 2017
26
Poesporojo, Logika Scientifika, (Bandung: Pustaka Grafika,1999), hl.1
24
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memecahkan masalah yang dihadapi berikutnya. Pada proses belajar mengajar
strategi analogi cocok untuk membantu siswa menemukan/ memecahkan
problem prinsip kerja memecahkan masalah melalui analogi adalah dengan
mengadopsi solusi dengan masalah lain yang terselesaikan yang mana solusi
dari masalah lain merupakan referensi.27
2. Langkah – langkah Teknik Analogi
Langkah – langkah teknik analogi :
Memperkenalkan konsep target, dalam hal ini guru memberi stimulus awal
siswa dengan memberikan penjelasan awal atau persepsi kepada siswa untuk
memahami konsep yang telah dimiliki siswa.
a. Menyampaikan konsep analogi, yaitu memberikan penjelasan tentang
konsep konkrit yang berkaitan dengan materi pelajaran.
b. Mengidentifikasi sifat – sifat konsep analogi dan konsep target dengan
menyebutkan kesamaan karateristik antara analogi dan target.
c. Memetakan kesamaan karakteristik diantara konsep analogi dan target.
d. Mengidentifikasi sifat konsep analogi yang tidak relevan dengan
konsep target.
e. Membuat konsep kesimpulan atau pemahaman baru yang lebih umum.
3. Macam – macam Analogi
Analogi secara umum terbagi menjadi dua antara lain:

27

Alamsyah Said, 95 Strategi Mengajar, cet ke-3, (jakarta : Kencana, 2016)
hl.165.
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a. Analogi Deklaratif
Yaitu merupakan teknik untuk menjelaskan atau menegaskan suatu yang
belum dikenal atau yang masih samar, dengan sesuatu yang sudah
dikenal. Seperti contoh dalam menjelaskan Malaikat kepada siswa guru
dapat dapat menganalogikan dengan gambar cctv. Cctv didesain untuk
mencerminkan struktur dari konsep yang abstrak.
b. Analogi Induktif
Yaitu merupakan teknik dalam proses penalaran dari satu fenomena
menuju fenomena lain yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa
yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi pada fenomena
yang lain. Analogi induktif juga diartikan berdasarkan persamaan
prinsip dari uda hal yang berbeda, dan disimpulkan bahwa apa yang
terdapat pada hal yang pertama terdapat pada hal yang kedua. Dalam
penelitian ini penulis menngunakan analogi deklaratif dikelas kontrol
sebagai pembanding teknik metafora dikelas eksperimen.
4. Tujuan Teknik Analogi
Tujuan teknik analogi dalam suatu pembelajaran anatara lain :
a. Untuk memudahkan siswa dalam memperoleh penegtauhan dengan
mengaitkan atau membandingkan penegtauhan analogi yang dimiliki
siswa.
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b. Pengaitan tersebut dapat membantu mengintegrasikan struktur –
struktur penegtauhan yang terpisah agar terorganisasi menjadi struktur
kognitif yang lebih sempurna,dan dapat mempermudah proses
pengungkapan kembali pengetauhan baru.
c. Dapat dimanfaatkan dalam menanggulangi salah konsep.
C. Hasil Belajar
1) Pengertian Hasil belajar
Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar. Belajar adalah
modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman.28 Menurut
pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu
hasil ataupun tujuan. Belajar bukan hanya untuk mengingat, akan tetapi lebih luas
dari itu, yakni mengalami. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dilakukan secara keseluruhan.,
sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya sendiri. 29
Belajar dinamakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk mendapatkan
pengetauhan dan pengalaman yang baru diwujudkan dalam bentuk perubahan
tingkah laku yang relatif permanen dan menetap yang disebabkan adanya interaksi
individu dengan lingkungan belajarnya.30 Atau belajar juga bisa diartikan suatu
proses dimana suatu prilaku ditimbulkan, diubah atau diperbaiki melalui

28

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, cet. Ke-7, (Jakarta : PT Bumi
Aksara, 2014) hl.27.
29
Slameto, Belajar dan Fakto – faktor Yang Mempengaruhinya, cet ke V,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hl.2.
30
Muhammad Irham, Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidian Teori dan
Aplikasi dalam Proses Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hl.116
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serentetan interaksi atau situasi (rangsang) yang terjadi.31 Sedangkan hasil adalah
suatu perolehan akibat dilakuannya suatu aktivitas atau proses yang menyebabkan
perubahan oleh proses. Jadi hasil belajar adalah “ Perubahan prilaku akibat proses
belajar, perubahan prilaku karena seseorang telah mencapai penguasaan atas
sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar”.32
2) Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa :
a. Faktor internal
Yaitu faktor – faktor yang ada didalam diri siswa ialah :
1) Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun
yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat
tubuh, dan sebagainya.
2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan,
yang meliputi:
a) Faktor intelektual terdiri dari :
1) Faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat.
2) Faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi.
b) Faktor non intelektual, yaitu komponen – komponen kepribadian
tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan,
konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya.

31

Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Cet ke-9 (Jakarta : Rajawali
Pers, 2018) hl.107.
32
Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Balajar,2014), hl.46
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3) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis.
b. Faktor Eksternal
Faktor sosial yang terdiri dari:
1) Faktor lingkungan keluarga.
2) Faktor lingkungan sekolah.
3) Faktor lingkungan masyarakat.
4) Faktor kelompok.
Faktor – faktor tersebut saling berinteraksi secara lansung atau tidak lansung
dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. Karena adanya faktor
– faktor tertentu yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu motivasi berprestasi,
inteligensi, dan kecemasan.33
3. Jenis – jenis Hasil Belajar
Seluruh mata pelajaran memiliki unsur kognitif, dan afektif, ada juga yang
mengandung unsur psikomotor dan keterampilan. Hasil belajar dapat
dikelompokkan kedalam tiga domain berikut :
1) Domain Kognitif
Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan
kemapuan intelektual atau kemampuan berpikir. Menurut bloom memiliki
enam tingkatan:

33

Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Rajawali
Pers, 2015, hlm139.
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a. Pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat informasi yang sudah
dipelajari.
b. Pemahaman, yaitu kemampuan menjelaskan menerangkan menafsirkan
atau kemampuan menangkap makna dari suatu konsep.
c. Penerapan yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan Suatu bahan
pelajaran yang sudah dipelajari.
d. Analisis,

yaitu

kemampuan

menguraikan

atau

memecah

suatu

memecahkan Suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian dan unsurunsur serta hubungan antar bagian bahan itu.
e. Sintesis yaitu kemampuan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian
menjadi satu kesatuan yang utuh.
f. Evaluasi yaitu kemampuan membuat Penelitian terhadap sesuatu
berdasarkan maksud dan kriteria tertentu.34
Gambar 2.1.
Domain Hasil Belajar Kognitif

Pengetauhan

34

Pemahaman

Penerapan

Analisis

Sintesis

Evaluasi

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain sistem Pembelajaran, (Jakarta:
Kencana,2013), hl.125
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2) Domain Afektif
Domain afektif yaitu berkenaan dengan sikap, nilai-nilai dan apresiasi.
pemain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain
kognitif artinya seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu
objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif dengan tingkat tinggi titik
domain ini memiliki lima tingkatan yaitu:
a. Penerimaan, yaitu kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala,
kondisi, keadaan atau sudah suatu masalah.
b. Menanggapi, yaitu kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan
tertentu.
c. Menghargai yaitu kemauan untuk memberi penilaian atau kepercayaan
kepada suatu objek.
d. Mengorganisasi, yaitu memahami unsur abstrak dari suatu nilai yang
dimiliki dengan nilai yang baru kemudian menghubungkan nilai-nilai
tersebut.
e. Pola hidup yaitu pengajian pengkajian secara mendalam sehingga nilai
yang dibangun dijadikan suatu pandangan hidup.35
Gambar 2.2.
Domain Hasil Belajar Afektif

35

Ibid. hl.130

26

Penerimaan

Menanggapi

Mengorganisasi

Pola Hidup

3) Psikomotorik
Meliputi semua tingkah laku yang menggunakan cara dan otot badan.
aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak
menekankan pada gerakan atau keterampilan,

seperti melukis, musik,

pendidikan jasmani, dan olahraga atau juga agama yang berkaitan dengan
gerakan-gerakan tertentu. domain psikomotorik Terdiri dari lima tingkatan
yaitu menggunakan ketetapan, merangkaikan, dan naturalisasi. 36
Gambar 2.3.
Domain Hasil Belajar Psikomotorik

Meniru

36

Ibid.132

Menggunakan

Ketetapan

Merangkai

Naturalisasi
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Benjamin S Bloom membagi taksonomi hasil belajar dalam enam kategori
ialah :
1) Pengetauhan (Knowledge)
2) Pemahaman (Comperehension)
3) Penerapan (Application)
4) Analisis
5) Sintesis
6) Evaluasi
Tingkat pemahaman siswa dianggap berjenjang dalam tingkatanpaling
rendah (C1) : pengetauhan atau hapalan, sampai tingkat paling tinggi (C6) :
evaluasi seperti gambar berikut37 :

Gambar 2.4.
Tingkat Proses Kognitif Menurut Bloom

C6 Evaluasi
C5 Sintesis
C4 Analisis
C3 Aplikasi
C2 Pemahaman
C1 Pengetauhan

37

Ridwan Abdullah Sani, Penilaian Autentik, (Jakarta: Bumi Akasara,2016) hl.102
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4. Fungsi Hasil Belajar
Fungsi hasil belajar siswa sebagai berikut :
1) Menggambarkan seberapa dalam seorang siswa telah menguasai suatu
kompetensi tertentu.
2) Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa
memahami dirinya, dan membuat keputusan tentang langkah berikutnya.
3) Menentukan kesulitan belajar dan memungkinkan prestasi yang bisa
dikembangkan siswa serta sebagai alat diagnosis yang membantu guru
menentukan apakah siswa perlu mengikuti remedial.
4) Menentukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang
sedang berlansung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.
5) Kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan siswa.38
5. Tujuan dan Manfaat Hasil Balajar
Tujuan hasil balajar ialah :
a. Melacak kemajuan siswa.
b. Mengecek ketercapaian siswa.
c. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa.
d. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa.
Manfaat hasil belajar ialah :
a. Mengetauhi tingkat pencapaian kompetensi selama berlansungnya
proses belajar mengajar.

38

Kunandar, Penilaian Autentik, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, hl.69
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b. Memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetauhi kelebihan dan
kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi
c. Mengawasi kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami
siswa.
d. Umpan balik untuk guru dalam memperbaiki metode, pendekatan,
kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan.
e. Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru.
f. Memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas
pembelajaran yang dilakukan di sekolah.39
6. Prinsip Penilaian Hasil Belajar
a. Valid (sah)
Penilaian hasil belajar yang valid apabila hasil belajar sesuai ukuran
dengan standar kompetensi kelulusan dan standar isi yang telah
ditetapkan.
b. Transparan
Penilaian hasil belajar harus mempunyai sifat terbuka, maknanya
prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan
hasil belajar
berkepentingan.
c. Adil

39

Ibid, h70

siswa dapat diketauhi oleh semua pihak yang
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Penilaian hasil belajar harus bersifat adil yaitu sama – sama tidak ada
yang dirugikan atau diuntungkan siswa karena perbedaan latar belakang,
suku, ras atau yang lain serta kebutuhan tertentu.
d. Terpadu
Penilaian hasil belajar adalah salah satu komponen yang harus dilakukan
oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran.
e. Menyeluruh dan Berkesinambungan
Penilaian hasil belajar mencakup semua aspek kompetensi dengan
menggunakan

teknik

penilaian

yang

sesuai

untuk

mengetauhi

perkembangan siswa.40
f. Bermakna
Penilaian hasil beajar bisa dipahami, mengandung arti, bermanfaat, dan
dapat dievaluasi oleh semua pihak.
g. Sistematis
Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara berencana dan bertahap
dengan mengikuti langkah – langkah yang telah ditetapkan.

40

Hamdani, strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.302-303
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7. Teknik Penilaian Hasil Belajar
Teknik penilaian hasil belajar memiliki berbagai macam teknik penilaian
yang dilakukan secara komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan
kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian hasil belajar dalam hal ini terbagi dua
yaitu tes dan non tes.
a. Teknik Penilaian Tes
Adalah tenik penilaiah hasil belajar melalui pemberian sejumlah pertanyaan
yang jawabannya dapat benar atau dapat salah. Tes terbagi menjadi beberapa
baigan berikut ini :
1. Tes tulis adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut siswa
memberi

jawabannya

berupa

pilihan

meliputi

pilihan

ganda,

menjodohkan, benar salah, ataupun isian.
2. Tes lisan adalah teknik penilaian hasil belajar yang dilaksanakan
melalui komounikasi lansung (tatap muka) antara siswa dengan guru.
3. Tes perbuatan adalah teknik penilaian hasil belajar bentuk unjuk
kerja.41
b. Teknik Penilaian Non Tes
Teknik penilaiam hasil belajar non tes dibagi menjadi tiga yaitu:

41

Abu ahmadi, Widodo Supriyono. Strategi Belajar. (Jakarta : Rineka Cipta.
2013). hl.203.
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1. Teknik Pengamatan / observasi adalah teknik yang digunakan dalam
penelitian melalui pengamatan objek secara lansung, seksama dan
sistematis.
2. Wawancara/ inteview adalah teknik penilaian non tes yang digunakan
untuk mencari informasi tertentu tentang keadaan responden dan bebas
menulis apa yang dirasakan.
3. Kuisioner adalah teknik penilaian hasil belajar non tes yang berisi
sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada
responden untuk mengungkap sikap atau pesepsi responden. Kuisioner
terbagi dua :
a. Kuisioner terbuka yaitu jawaban belum disediakan sehingga
responden bebas menulis apa yang dirasakan.
b. Kuisioner tertutup yaitu jawaban telah disediakan alternatif jawban
sehingga responden tinggal memilih sesuai yang terjadi.
D.

Pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam berarti pendidikan yang teori – teorinya
disusun berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits. Dengan demikian Pendidikan
Agama Islam

adalah sistem, yaitu suatu sistem Pendidikan Agama Islam

memiliki komponen – komponen yang secara keseluruhan mendukung
terwujudnya seorang muslim yang ideal. Dari pandangan Ahmad Tafsir dalam
bukunya Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi
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muslim semaksimal mungkin.42 Dan pendapat lain mengartikan Pendidikan
agama Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetauhan dan
nilai – nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan
potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaaan hidup dalam
segala aspeknya.43
Jadi pendidikan Agama Islam adalah suatu proses pengembangan
kemampuan kreatif yang dimiliki peserta didik untuk menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Allah, berkepribadian yang cerdas, terampil,
loyal, berbudi luhur, dan bertanggung jawab terhadap diri, bangsa, negara, dan
agama yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Hadits (As-Sunnah).
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Tujuan pendidikan agama islam mengandung pengertian bahwa proses
pendidikkan agama islam yang dilalui dan dialami oleh siswa di sekolah
dimulai dari tahapan kognisi, yakni pengetauhan dan pemahaman siswa
terhadap ajaran dan nilai – nilai yang terkandung dalam ajaran islam. Dan
ketahapan afeksi yakni terjadi proses internalisasi ajaran dan nilai agama
kedalam diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakininya. Melalui tahapan
afeksi ini dapat tumbuh motivasi dalam diri siswa dan bergerak untuk
mengamalkan dan menaati ajaran islam yang telah diinternalisasikan dalam

42

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2014), h.32.
43
Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda
Karya, 2003), hl.136
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dirinya, atau disebut juga dengan tahapan psikomotorik. Dengan demikian
akan terbentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Dari uraian diatas tentang tujuan pendidikan agama islam dapat
disimpulkan pendidikan agama islam bertujuan meningkatkan keimanan,
pemahaman, penghayatan, pengamalan, siswa tentang agama islam sehingga
menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia
dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.44
E. Hubungan Teknik Metafora Terhadap Hasil Balajar PAI
Pembelajaran dengan teknik metafora dalam materi PAI memiliki
peranan penting untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar PAI siswa,
karena pembelajaran dengan teknik metafora membuat siswa untuk aktif
mengomunikasikan dengan kalimat dan pernyataan sendiri dan membawa
kedalam suasana

yang penuh kegembiraan dan keharuan, sehingga

menciptakan kegembiraan serta pemaknaan dalam proses belajar selanjutnya.
Metafora mengandung arti cerita – cerita perumpaan ( untuk pendidikan budi
pekerti) dan didalam Al-quran pun banyak memakai perumpamaan untuk
mengakatan atau menunjukkan sesuatu salah satu nya seperti dalam fimannya :

                
                
          

44

Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (jakart: Kalam Mulia,
2012). hl..22
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Artinya : “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan
berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu Adapun orang-orang yang
beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan
mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah
menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak
orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak
orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali
orang-orang yang fasik”45.
Sangat jelas dan berhubungan erat metafora dalam proses mengajarkan
sesuatu terkhusus belajar Agama, untuk dapat meningkatkan pemahaman dan
arti dari apa yang dipelajari.

Belajar dengan melibatkan imajinasi dapat

membantu meningkatkan hasil belajar, karena jika siswa dapat melibatkan
imajinasinya maka ia telah mempunyai keinginan atau dorongan untuk belajar
yang dapat menimbulkan motivasi dalam belajar dan akan mendapatkan hasil
yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Teknik metafora merupakan model
pembelajaran yang melibatkan imajinasi dan mendorong untuk berpikir siswa
dalam suatu pemebalajaran yang sedang berlansung. Dengan demikian siswa
dan guru memegang peranan yang sangat besar dalam proses pembelajaran.
Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas guru untuk dapat
meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa.

45

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro,2005
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F. Penelitian Relevan
1.

Penerapan Teknik Metafora Berbentuk Healing Stories untuk Mengurangi

Kecemasan Berkomunikasi Pada Siswa Kelas X SMKN 8 Surabaya. 46
Perbedaannya dengan penelitian ini yang diteliti mengurangi kecemasan
berkomunikasi, sedangkan pada penelitian yang saya teliti adalah pengaruh
terhadap hasil belajar siswa. Lokasi tempat pada penelitian ini di SMKN 8
Surabaya, sedangkan penelitian saya di SMA YP Unila Bandar Lampung.
2.

Efektifitas Konseling Kelompok dengan Teknik Metafora Berbentuk

Healing Stories Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Akademik Siswa SMAN 1
Kota Batu Tahun Ajaran 2012/2013 47. Perbedaanya lokasi tempat pada
penelitian ini diSekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Batu tahun pelajaran
2012/2013 sedangkan penelitian yang saya laksanakan di SMA YP Unila
Bandar Lampung, dan objek penelitiannya yaitu meningkatkan efikasi diri
akademik siswa Matematika sedangkan pada penelitian yang saya laksanakan
objek yang diteliti hasil belajar siswa PAI.
3.

Penggunaan Metafora dalam Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar

Matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa SMA Negeri Surakarta tahun
ajaran 2008/200948. Perbedaannya lokasi tempat pada penelitian ini di Sekolah
Menengah Atas Negeri Surakarta dan dalam pembelajaran matematika
46

Nita Jemiparera, Titin Indah Pratiwi, Penerapan Teknik Metafora Berbentuk
Healing Stories Untuk Mengurangi Kecemasan Berkomunikasi Pada siswa Kelas X
SMKN 8 Surabaya, 10 (1) ,2019
47
Hasrul, Efektifitas Konseling kelompok dengan Teknik Metafora berbentuk
Healing stories Untuk Meningkatkan efikasi diri Akademik Siswa SMA, ISSN (2503
– 1708) 2016.
48
Sri Hartati, Penggunaan Metafora dalam Pembelajaran terhadap prestasi
Belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri Surakarta,
(2009)
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sedangkan penelitian yang saya laksanakan di SMA YP Unila Bandar
Lampung dalam pembelajaran Agama Islam.
4.

Efektivitas Metode Amtsal Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Kelas

VIII MTS Al- Falah Maos-Cilacap tahun 2016/201749. Perbedaan pada lokasi
tempat penelitian ini yaitu di MTS Al- Falah Maos Cilacap sedangkan
penelitian yang saya laksanakan di SMA YP Unila Bandar Lampung.
G. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari suatu
permasalahan yang ada. Untuk mencapai tujuan pendidikan, kemampuan dan
ketetapan serta profesional seorang guru dalam menggunakan keterampilan
saat mengajar sangat diperlukan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan
pendidikan adalah menggunakan teknik pembalajaran, yang salah satu teknik
pembelajaran adalah teknik Metafora yang digunakan untuk meningkatkan
pemahaman dan kemampuan siswa serta akan berdampak pada hasil belajar
yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan menggunakan satu kelas
eksperimen dan satu kelas kontrol yang sebagai pembandingnya menggunakan
teknik analogi.

Dimana didalam kelas eksperimen

menggunakan teknik

metafora yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran Agama Islam.
Adapun hubungan variabel dalam penelitian ini :
a.

Variabel Bebas : Teknik metafora

b.

Variabel Terikat : Hasil belajar siswa PAI
49

Ridwan wening Panggalih, Efektivitas Metode Amtsal Dalam Pembelajaran
Aqidah Akhlak di MTS Al- Falah maos Cilacap.(2017)
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Tabel. 2.5
Kerangka Pikir

Teknik
Metafora

Teknik Analogi

H.

Siswa
(ekperimen)

Hasil Balajar
Meningkat

Efektif

Siswa
(Kontrol)

Hasil Belajar
Biasa

Tidak
Efektif

Hipotesis
1.

Hipotesis Statistik
Hipotesis adalah dugaan sementara adanya hubungan anatar variabel

bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Agar memenuhi unsur yang menentukan
mengenai ada atau tidaknya hubungan tersebut. 50 Atau hipotesis merupakan
dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah ditemukan.
Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi alternatif (Ha) dan
hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut :
Ha : Ada pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Yp Unila
yang belajar menggunakan teknik metafora.
Ho : Tidak ada pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Yp
Unila yang belajar menggunakan teknik metafora.

50

Kasmadi dan Nia Siti Sunariyah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif,
(Bandung: Alfabeta, 2013), hl.53
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Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh teknik metafora

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas X SMA YP Unila Bandar Lampung.
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