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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

          

 

A. Media Gambar 

1. Pengertian Media Gambar 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa uraian berkaitan dengan 

pemahaman terhadap media gambar yang merupakan salah satu fokus 

dalam penelitian. Dewasa ini gambar fotografi secara luas dapat diperoleh 

dari berbagai sumber, misalnya dari surat-surat kabar, majalah-majalah, 

brosur-brosur dan buku-buku. Gambar, lukisan, kartun, ilustrasi dan foto 

yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat dipergunakan oleh 

guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

Gambar pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan dapat 

membangkitkan minatnya pada pelajaran. Membantu mereka dalam 

kemampuan berbahasa, kegiatan seni, dan pernyataan kreatif dalam 

bercerita, dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis dan menggambar serta 

membantu mereka menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari 

buku teks. 

 

Gambar fotografi merupakan salah satu media pengajaran yang 

amat dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran hal ini disebabkan 

kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak 

diproyeksikan untuk mengamatinya. Media gambar termasuk kepada 

gambar tetap atau still picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

http://www.sarjanaku.com/2011/01/makalah-profesi-dan-profesional-guru.html
http://www.sarjanaku.com/2011/01/pembentukan-mental-belajar-siswa.html
http://www.sarjanaku.com/2011/01/perkembangan-seni-rupa.html
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pertama flat opaque picture atau gambar datar tidak tembus pandang, 

misalnya gambar fotografi, gambar dan lukisan cetak. Kedua adalah 

transparent picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slides, 

film strips dan transparancies. 

 

Namun yang termasuk media gambar, penulis maksudkan dalam 

pembahasan tesis ini yang terdapat pada kelompok pertama yakni Flat 

opeque picture, karena gambar datar tidak tembus pandang ini mudah 

pengadaannya serta biasanya relatif murah. Jadi media gambar adalah 

media yang dipergunakan untuk memvisualisasikan atau menyalurkan 

pesan dari sumber ke penerima (siswa). Pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam komunikasi visual, di samping itu media gambar 

berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan 

atau diabaikan bila tidak digrafiskan. 

 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan 

pesan. Media pelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses 

komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar.  

 

Jenis media pembelajaran ada yang dilihat dari sisi aspek bentuk 

fisik, panca indera, dan alat serta bahan. Dalam hal ini akan dibahas media 

yang dilihat dari sisi aspek panca indera yaitu media gambar.  
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Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, 

Gambar adalah tiruan gambar atau bentuk yang dicoretkan pada kertas. 

Media gambar adalah jenis media dari aspek panca indera yaitu media 

visual (melihat). Dale dalam Subana, menjabarkan bahwa guru dapat 

menggunakan gambar untuk memberikan gambaran tentang sesuatu 

sehingga penjelasannya lebih kongkrit bila diuraikan dengan kata-kata.  

 

Melalui gambar, guru dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam 

bentuk yang lebih realistis. Dalam membuat paragraf, siswa bisa 

menyusun kata-kata dari gambar yang dilihat. Selanjutnya, dalam materi 

pelajaran berbicara, siswa bisa mengkritik atau memuji gambar yang 

dijadikan media pembelajaran.  

 

2. Manfaat Media Gambar  

Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri 

dari komponen-komponen berikut: tujuan pembelajaran, materi pelajaran, 

kegiatan belajar mengajar, metode, sumber belajar, evaluasi, dan media 

belajar. Sutikno berpendapat ”Media belajar merupakan salah satu unsur 

yang harus tersedia dalam dalam proses belajar”. Dengan dimanfaatkannya 

media belajar yang sesuai, maka diharapkan proses belajar dapat 

berlangsung dengan efektif dan menyenangkan. Media gambar merupakan 

salah satu bentuk media ajar yang termasuk jenis media visual, yang 

diketahui memberi pengaruh paling besar terhadap siswa di antara jenis 

media lainnya.  Pemanfaatan media gambar berarti mengusahakan media 
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gambar dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
1
 Utami mengatakan 

bahwa "media mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan guru, 

karena media merupakan bagian integral dalam mengajar Subana 

menjelaskan manfaat gambar sebagai media pembelajaran antara lain: 

a. Menimbulkan daya tarik pada diri siswa.  

b. Mempermudah pengertian atau pemahaman siswa.  

c. Mempermudah pemahaman yang sifatnya abstrak.  

d. Memperjelas dan memperbesar bagian yang penting atau yang kecil 

sehingga dapat diamati. 

e. Menyingkat suatu uraian. Informasi yang diperjelas dengan kata-kata 

mungkin membutukan uraian panjang.
2
 

 

Oleh sebab itu penggunaan media gambar sangat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Semakin baik penggunaan media gambar yang 

dilakukan dan digunakan oleh guru maka akan semakin baik pula hasil 

yang akan diraih oleh suatu lembaga pendidikan. Pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

 

3. Syarat Media Gambar 

Gambar dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu seperti 

pengajaran yang dapat memberikan pengalaman dasar. Mempelajari 

gambar sendiri dalam kegiatan pengajaran dapat dilakukan cara, menulis 

pertanyaan tentang gambar, menulis cerita, mencari gambar-gambar yang 

sama, dan menggunakan gambar untuk mendemonstrasikan suatu obyek. 

Subana menjelaskan syarat-syarat gambar sebagai media pembelajaran 

antara lain: 

                                                           
1
 Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Jakarta : Sinar Baru  Algensindo, 2001), hal. 23. 

2
 Subana,  Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran  (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 

322 Cet. Ke-4. 
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a. Bagus, jelas, menarik dan mudah dipahami. 

b. Cocok dengan materi pembelajaran.  

c. Benar dan otentik artinya menggambarkan situasi yang sebenarnya.  

d. Sesuai dengan tingkat umur dan kemampuan siswa.  

e. Walaupun tidak mutlak baiknya gambar menggunakan warna yang 

menarik sehingga tampak lebih realistis dan merangsang minat siswa 

untuk mengamatinya.  

f. Perbandingan ukuran gambar harus sesuai dengan ukuran obyek yang 

sebenarnya, agar siswa lebih tertarik dan memahami gambar, 

hendaknya menunjukkan hal-hal yang sedang mereka perbuat. 

g. Gambar yang dipilih hendaknya mengandung nilai-nilai murni dalam 

kehidupan sosial.
3
 

 

Beberapa kelebihan yang lain dari media gambar adalah : 

 Sifatnya konkrit. Gambar/ foto lebih realistis menunjukkan pokok 

masalah dibanding dengan media verbal semata. 

 Gambar dapat mengatasai masalah batasan ruang dan waktu. Tidak 

semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak 

selalu bisa, anak-anak dibawa ke objek tersebut. Untuk itu gambar 

atau foto dapat mengatasinya. Air terjun niagara atau danau toba dapat 

disajikan ke kelas lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di masa lampau, kemarin atau bahkan menit yang lalu kadang-

kadang tak dapat dilihat seperti apa adanya. Gambar atau foto sangat 

bermanfaat dalam hal ini. 

 Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel atau 

penampang daun yang tak mungkin kita lihat dengan mata telanjang 

dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar. 

                                                           
3
 Ibid, Hal. 323 
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 Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia beberapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalah pahaman. 

 Murah harganya, mudah didapat, mudah digunakan, tanpa 

memerlukan peralatan yang khusus. 

 

1. Jenis – Jenis Media Gambar 

a) Media Auditif 

Adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti 

radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk 

orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

b) Media Visual 

Adalah  media  yang  hanya  mengandalkan  indera  penglihatan. Media 

visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film 

rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar, atau lukisan, dan cetakan. 

Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau symbol yang 

bergerak seperti film kartun. 

c) Media Audio Visual 

Adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis 

media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 

kedua  jenis  media  yang  pertama  dan  kedua.  Media  ini  dibagi  lagi 

menjadi : 
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1) Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti film bingkai suara (sound slide), film rangkai 

suara dan cetak suara. 

2) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsure 

suara dan gambar yang bergerak seperti film atau video. 

2. Prinsip-Prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media 

  a. Tujuan Pemilihan 

Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan 

tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media itu untuk 

pembelajaran (siswa belajar), untuk informasi bersifat umum, ataukah 

sekedar hiburan saja. 

b. Karakteristik Media Pembelajaran 

Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi 

keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. 

Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan 

ketrampilan pemilihan media pengajaran. 

c. Alternatif Pilihan 

Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila 

terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Sedangkan apabila 

media pengajaran itu hanya satu, maka guru tidak bisa memilih, tetapi 

menggunakan apa adanya. 
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3. Faktor-faktor yang Perlu Diperhatiakan dalam Memilih Media 

Pengajaran 

a) Objektifitas 

Artinya guru dalam memilih media pengajaran jangan menggunakan 

unsur subjektifitas (kesenangan pribadi) tetapi mengedepankan  unsur   

objektifitas   (kebutuhan   yang   sesuai  dengan siswa). 

b) Program Pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus 

sesuai dengan kurikulum yang  berlaku, baik  isinya, strukturnya 

maupun kedalamannya. 

c) Sasaran Program 

Sasaran program yang dimaksud adalah media yang digunakan harus 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari segi 

bahasa, symbol-simbol ataupun waktu penggunaanya. 

d) Keefektifan dan Efisiensi Penggunaan 

Keefektifan dalam penggunaan  media  meliputi  apakah  dengan 

menggunakan media tersebut  informasi pengajaran dapat  diserap oleh 

anak didik dengan optimal, sehingga menimbulkan perubahan tingkah 

lakunya. Sedangkan efisiensi meliputi apakah dengan menggunakan 

media  tersebut  waktu,  tenaga,  dan  biaya   yang  dikeluarkan  untuk 

mencapai tujuan tersebut sedikit mungkin. 
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B. Pembelajaran Fikih 

1. Pengertian Fikih 

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah merupakan salah satu mata 

pelajaran PAI yang mempelajari tentang Fikih ibadah, terutama menyangkut 

pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan 

pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta Fikih muamalah yang 

menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan 

tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, qurban, serta 

tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Secara substansial mata 

pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia 

itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. 

 

Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah 

ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan dan me-review  Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan 

Atas,  dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Atas 

terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam aspek Fikih untuk 

SD/MI, serta memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 
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DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 , tanggal 1 Agustus 2006, Tentang Pelaksanaan 

Standar Isi, yang intinya bahwa Madrasah dapat meningkatkan kompetensi 

lulusan dan mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi. 

2. Tujuan Pembelajaran Fikih 

Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk membekali 

peserta didik agar dapat: 

a) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang 

menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman 

hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

b) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 

dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran 

agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan 

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

hubungan dengan lingkungannya. 

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Fikih 

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi:  

a) Fikih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara 

pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara Thaharah 

(bersuci), kurban, akikah, puasa, zakat, dan ibadah haji. 

b) Fikih muamalah, yang menyangkut: ketentuan Islam tentang zakat dan 

hikmahnya, ketentuan Islam tentang Haji dan Hikmahnya. 
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4. Penerapan KTSP dalam Pembelajaran Fikih  

Menurut Zakiyah Darajat Pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa 

lepas dari rasa butuh terhadap agama, ini terbukti dalam sejarah 

perkembangan manusia
4
. Agama merupakan kebutuhan manusia yang tetap 

tidak bisa ditinggalkan kebutuhan terhadap manusia tersebut, karena sifat 

manusia tidak puas dengan kehidupan dunia yang semu dan terbatas serta 

bersifat sementara sehingga mereka beralih pada sesuatu yang kekal dan bisa 

mengisi kekosongan hati mereka 

 

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat 

manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu 

kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa 

pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia  maka internalisasi 

nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah 

keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan 

dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.  

 

Pendidikan Fikih dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual 

dan membetuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.  Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan 

agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, 

                                                           
4
 Zakiyah Darajat, Dkk, Metodologi Pengajaran agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 

1996 
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dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan 

potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai 

potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pembelajaran Fikih sebagai bagian dari 

pendidikan secara umum sejak masa lalu telah mengembangkan, merumuskan 

dan mempedomani kurikulum dalam penyelenggaraan pembelajaran Fikih. 

 

Kurikulum pembelajaran Fikih, sebetulnya tidak jauh berbeda dari 

pengertian kurikulum modern pada umumnya, kurikulum dalam konteks 

pendidikan Islam dikenal dengan istilah manhaj yang berarti jalan yang 

terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka. 

 

Menurut Al-Syaibany, pengertian manhaj (kurikulum) tersebut 

merupakan pengertian yang sempit dan terbatas. Dalam definisi luas, maka 

kurikulum pendidikan Islam berisikan materi untuk pendidikan seumur hidup 

(long life education) dan yang menjadi materi pokok kurikulum pendidikan 

Islam adalah bahan-bahan, aktivitas dan pengalaman yang mengandung unsur 

ketauhidan. Bila dikaitkan dengan filsafat dan sistem pendidikan Islam, 

kurikulum pendidikan Islam mengandung makna sebagai suatu rangkaian 

program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang terencana dan 

sistematis dan berarah tujuan, menggambarkan cita-cita ajaran Islam. 
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KTSP sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk 

memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian 

wewenang (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah 

untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam 

pengembangan kurikulum. Dimana Acuan Operasional Penyusunan 

Kurikulumnya didasarkan pada Peningkatan iman dan takwa serta akhlak 

mulia yaitu Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar 

pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh.  Kurikulum disusun yang 

memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman 

dan takwa serta akhlak mulia. Dan termasuk Struktur dan muatan KTSP pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI yaitu 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.  

 

Pembelajaran Fikih mendorong dikembangkannya standar kompetesi 

sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan 

ciri-ciri: 

1. Lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain 

penguasaan materi;  

2. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan 

yang tersedia;  

3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan 

untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan.  
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Pembelajaran Fikih diharapkan menghasilkan manusia  yang selalu 

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan 

peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti  itu diharapkan tangguh 

dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam 

pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun 

global.  

Firman Allah SWT :  

 

 

Artinya :“Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya masing-

masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-

Nya”. (Al-Isra’ 84). 
5
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa pendidikan membutuhkan perubahan 

karena kebutuhan setiap keadaan manusia yang terus berkembang. Proses 

pembelajaran Fikih dalam sistem KTSP tidak  berbeda dengan mata pelajaran 

yang lain yaitu diserahkan pada tingkat satuan pendidikan masing-masing 

karena pada dasarnya pembelajaran Fikih merupakan bagian komponen 

KTSP, baik bentuk Silabus, maupun RPP. Yang membedakan PAI dengan 

mata pelajaran lain adalah standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

materinya dalam Komponen itu.  

 

                                                           
5
 Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: CV.Toha 

Putra Semarang, 1989), h.766 
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Pembelajaran Fikih dengan KTSP menuntut satuan pendidikan 

terutama guru Fikih untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas 

pembelajaran Fikih dan guru lebih bersifat motivator karena tokoh utama 

dalam pendidikan ini adalah peserta didik. 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar bukan sekedar menghafal dan bukan pula mengingat, tetapi 

belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Menurut Gagne dalam Dimyati “belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai”
6
. Sedangkan Gagne dalam Ratna 

Wilis Dahar mendefinisikan belajar sebagai suatu proses dimana suatu 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Secara sederhana 

diungkapkan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai proses yang membuat 

seseorang mengalami perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalamannya yang diperolehnya. 

 

Keberhasilan dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

diperoleh dalam kegiatan pembelajaran. Hasil dari belajar adalah perubahan 

tingkah laku. Mulyasa mengemukakan “hasil belajar merupakan prestasi 

belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator, kompetensi, 

                                                           
6 Dimyati dan Mudjiono,  Belajar dan pembelajaran.  (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h.10 
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dan perubahan tingkah laku yang bersangkutan”
7
. Hasil pembelajaran adalah 

semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari 

penggunaan strategi pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Kemudian. 

 

Slameto menyatakan bahwa “hasil belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dengan lingkungannya”
8
. 

 

Gagne dalam asep Herry Henawan  mengelompokan hasil belajar atas 5 

Kategori : 

1. Informasi verbal adalah kemampuan yang menuntut siswa untuk 

memberikan tanggapan khusus terhadap stimulus yang relatitve khusus. 

2. Ketrampilan intelektual adalah kemampuan yang menuntut siswa untuk 

melakukan kegiatan yang kognitif yang unik. 

3. Strategi kognitif adalah kapabilitas-kapabilitas yang secara internal 

terorganisir yang memungkinkan siswa mengunakan haknya untuk 

mengatur cara belajar mengingat, dan berpikir. 

4. Sikap adalah kemampuan siswa dalam menentukkan pilihan atau 

tindakan sesuai dengan system nilai yang diyakini. 

5. Keterampilan motorik mengacu pada kemampuan melakukan gerakkan 

atau tindakan yang  yang terorganisir yang direfleksikan melalui 

kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan kehalusan.
9
 

 

Bloom, dalam Atwi Suparman, mengatakan ada tiga ranah (domain) 

hasil belajar yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah 

kognitif diklasifikasikan dalam enam tingkatan yaitu pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam jenjang itu 

                                                           
7
 Mulyasa, E, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 

Bandung, 2008), h, 97, Cet. Ke-3. 
8
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 2 Cet. Ke-4. 
9
 Herry Henawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma baru ilmu Komunikasi 

dan Sosial lainnya, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001 
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bersifat hierakikal dimulai dari jenjang yang paling bawah yaitu pengetahuan 

sampai jenjang yang paling tinggi yaitu evaluasi. Hasil belajar ranah afektif 

diklasifikasikan dalam 5 tingkatan  yaitu penerimaan, pemberian, respon, 

penghargaan, pengorganisasian, karakterisasi. 

 

Sedangkan ranah psikomotor yaitu persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks,penyesuaian pola gerakan, 

dan kreativitas. 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya 

guru menetapkan tujuan belajar siswa yang berhasil dalam belajar adalah 

yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional.
10

 

 

Menurut Juliah dalam bukunya Asep Jihad hasil belajar adalah segala 

sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang 

dilakukannya. Menurut Hamalik hasil-hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap,serta apersepsi 

dan apabilitas. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata 

                                                           
10 Asep Jihad dan Abdul Haris,  Evaluasi Pembelajarannya,(Yogyakarta: Multi 

Pressindo,2008), lm. 14 
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setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pengajaran.
11

 

 

Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai 

tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar. Sujana berpendapat, hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil 

belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, 

yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang 

baru, yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa.
12

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, hasil belajar adalah 

merupakan perwujudan perubahan tingkah laku dalam domain kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. 

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil belajar Fikih yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki atau 

dicapai setelah melalui proses belajar yang diikuti, dengan perubahan tingkah 

laku dan prestasi belajar melalui tes hasil belajar. 
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2. Indikator Hasil Belajar 

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan telah 

berhasil, dan apa buktinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu 

harus ditetapkan apa yang menjadi kriteria keberhasilan pengajaran, baru 

kemudian ditetapkan alat untuk menaikkan keberhasilan belajar secara tepat. 

Mengingat pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan, maka disini dapat ditentukan duakriteria yang bersifat 

umum. Menurut Sudjana dalam bukunya asep jihad dan abdul haris kedua 

kriteria adalah: 

a) Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya.Kriteria dari sudut prosesnya 

menekankan kepada pengajaran sebagai suatu proses yang merupakan 

interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subjek mampu mengembangkan 

potensinya mulai belajar sendiri. Untuk mengukur keberhasilan pengajaran 

dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui beberapa persoalan dibawah ini: 

1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia 

melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, 

kesungguhan dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat 

penguasaan, pengetahuan, kemampuan serta sikap yang 

dikehendaki dari pengajaran itu? 

3) Apakah guru memiliki multimedia 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan 

menilai sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

5) Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam 

kelas?  

6) Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar yang 

cukup kaya, sehingga menjadi laboratorium belajar?
13

 

                                                           
13 Asep Jihad dan Abdul Haris, op.cit, hlm.20-21 
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b) Kriteria ditinjau dari hasilnya. Disamping tinjauan dari segi proses, 

keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah 

beberapa persoalanyang dapat dipertimbangkan dalam menentukan 

keberhasilan pengajaran ditinjau dari segi hasil atau produk yang dicapai 

siswa: 

1) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran 

nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 

2) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? 

3) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi perilaku 

dirinya? 

4) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukan oleh siswa 

merupakan akibat dari proses pengajarannya?
14

 

 

3. Dalil Keutamaan Belajar 

Dari Abu Daud Ad-Darda. radhiyallahu .anhu, ia berkata, .Aku 

mendengar Rasulullah shallallahu .alaihi wasalallam bersabda: 

 

 

 

Artinya: 

“Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah 

akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Sesungguhnya para 

malaikat benar-benar akan membentangkan sayap-sayapnya bagi penuntut 

ilmu sebagai bentuk keridhaan terhadap yang mereka lakukan. 
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Sesungguhnya orang alim akan dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk 

yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan pun turut beristighfar 

untuknya. Keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah seperti keutamaan 

bulan malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para 

ulama adalah pewaris para Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak 

mewarisklan dinar atau dirham hanya mewariskan ilmu. Jadi barang siapa 

yang mengambilnya berart ia telah mengambil bagiannya yang banyak.. 

(HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).
15

 

 

Dari hadits di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah swt. 

memberikan suatu penghargaan dan kemudahan bagi orang yang senantiasa 

belajar dan menuntut ilmu sehingga Allah menjanjikan bagi mereka 

kenikmatan untuk dimudahkan menuju pintu syurga. Selain itu, orang .alim 

tidak hanya diberikan keistimewaan oleh Allah swt. melainkan seluruh 

makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memohonkan ampun 

baginya.” 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Kegiatan belajar dilakukan oleh setiap siswa, karena melalui belajar 

mereka memperoleh pengalaman dari situasi yang dihadapinya. Dengan 

demikian belajar berhubungan dengan perubahan dalam diri individu 

sebagai hsil pengalamannya di lingkungan. Secara global, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi dua macam: 

a. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa, meliputi dua aspek yakni: 
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 Abu Muhammad bin Khallad Ad-Dimyati, Hadits Shahih Keutamaan AmalShalih,  

(Jakarta: Najla Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 11. 
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1) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah dapat menurunkan 

kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya 

pun kurang atau tidak membekas. 

2) Aspek Psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualits perolehan pembelajaran siswa. 

Namun, di antara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya 

dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 

a) Tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa Intelegensi pada 

umumnya dapat diartikan sebagai  kemampuan psiko-fisik 

untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi, intelegensi 

sebenarnya bukan persoalan otak saja, melainkan juga kualitas 

organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui 

bahwa peran otak dalam hubungan dengan intelegensi manusia 

lebih menonjol dari pada peran organ-organ tubuh lainnya, 

lantaran otak merupakan .menara pengontrol. hampir seluruh 

aktifitas manusia. Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) 

siswa tak dapat diragukan lagi, sangat menentukan tingkat 
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keberhasilan belajar siswa. Ini bermakna, semakin tinggi 

kemampuan intelegensi seorang siswa mak semakin besar 

peluangnya untuk memperoleh sukses. 

b) Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (response 

tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, 

barang,dan sebgainya, baik secara positif maupun negatif.65 

Sikap merupakan faktor psikologis yang kan mempengaruhi 

belajar. Dalam hal ini sikap yang akn menunjang belajar 

seseorang ialah sikap poitif (menerima) terhadap bahan atau 

pelajaran yang akan dipelajari, terhadap guru yang mengajar 

dan terhadap lingkungan tempat dimana ia belajar seperti: 

kondisi kelas, teman-temannya, sarana pengajaran dan 

sebagainya.
16

 

c) Bakat Siswa 

Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang. Dengan denikian, sebetulnya setiap orang 

mempunyai bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai Hasil 

sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-

masing. Jadi, secara global bakat mirip dengan intelegensi. 
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Itulah sebabnya seorang anak yang berintelegensi sangat 

cerdas (superior) atau cerdas luar bisa (very superior) disebut 

juga sebagai gifted, yakni anak berbakat intelektual. 

d) Minat siswa 

Secara sederhana minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi seseorang terhadap sesuatu. Minat 

dapat mempengaruhi kualits pencapaian hasil belajar siswa 

dalam bidang-bidang studi tertentu.
17

 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), terdiri dari factor 

lingkungan dan faktor instrumental sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan siswa ini dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu: faktor lingkungan alam/non sosial dan faktor lingkungan 

sosial. 

Yang termasuk faktor lingkungan non sosial/alami ini ialah 

seperti: keadaan suhu, kelembaban udara, waktu (pagi, siang, 

malam), tempat letak gedung sekolah, dan sebagainya. Faktor 

lingkungan sosial baik berwujud manusia dan representasinya 

termasuk budayanya akan mempengaruhi proses dan hasil belajar 

siswa. 
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2) Faktor-faktor Instrumental 

Faktor instrumental ini terdiri dari gedung/sarana fisik kelas, 

sarana/alat pengajaran, media pengajaran, guru dan 

kurikulum/materi pelajaran serta strategi belajar mengajar yang 

digunakan akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa.
18

 

Dari semua faktor di atas, dalam penelitian kali ini akan 

diarahkan pada faktor instrumental yang di dalamnya guru 

profesional itu akan ditunjukan. 

Faktor-faktor di atas saling mempengaruhi satu sama lain. 

Misalnya: Seorang siswa yang conserving terhadap ilmu 

pengetahuan biasanya cenderung mengambil pendekatan yang 

sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya seorang siswa yang 

memiliki kemampun intelegensi yang tinggi (faktor Iternal) dan 

mendapat dorongan positif dari orang tua atau gurunya (faktor 

eksternal) akan lebih memilih pendekatan belajar yang lebih 

mementingkan kualitas hasil belajar. Akibat pengaruh faktor-faktor 

tersebut di atas muncul siswa-siswa yang berhasil tinggi, rendah 

atau gagal sama sekali. 
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Dalam hal ini seorang guru yang memiliki kompetensi yang baik 

dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan - 

kemungkinan munculnya siswa yang menunjukkan gejala kegagalan 

dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor-faktor yang menjadi 

penghambat proses belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 


