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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Pembelajaran Course Review Horay

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu: “ Meta dan Hodos”. Meta 

berarti melalui dan Hodos berarti jalan atau cara, jadi metode mengandung 

pengertian suatu jalan atau cara yang dilalui untuk suatu tujuan.
1
 Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan.
2
 Menurut Hasan Langgulung, metode adalah cara yang

harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan.
3

Sedangkan Hamiyah dan Jauhar, mengartikan metode sebagai cara 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan 

materi saja, melainkan mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara tepat.
4

Metode pembelajaran merupakan langkah oprasional dari strategi 

pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran.
5

1
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 65.

2
Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Op. Cit. h. 152.

3
Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012),  h. 2.

4
Nur Hamiyah dan Muhammad Jauhar, Strategi Belajar Mengajar di Kelas (Jakarta:

Prestasi Pustakaraya, 2014), h.49. 
5

 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 158 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode pembelajaran adalah suatu cara atau tekhnik 

tertentu yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan bahan pelajaran 

kepada peserta didik untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

2. Fungsi Metode Pembelajaran 

a. Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik 

Menurut Sardiman motivasi ekstrinsik adalah: “Motif-motif 

yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar yang 

dapat membangkitkan belajar seseorang.
6
 Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa metode sebagai alat motivasi ekstrinsik artinya 

metode sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan 

belajar peserta didik dari luar sehingga pelajaran itu dapat diterima 

peserta didik dengan mudah dan menyenangkan. 

b. Metode sebagai strategi pengajaran 

Menurut Roestiyah N.K “Guru harus memiliki strategi agar anak 

didik dapat belajar secara efektif mengena pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu langkah untuk memilih strategi itu adalah harus 

menguasai teknik-teknik penyajian atau metode pengajaran.
7
 

c. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan 

                                                           
6
 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain,  Op. Cit. h. 82-83. 

7
 Ibid, h. 84. 
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Metode adalah “salah satu alat untuk mencapai tujuan dengan 

memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai 

tujuan pengajaran. Metode adalah pelicin jalan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan”. Antar metode dan pembelajaran harus sesuai, 

jangan bertolak belakang artinya metode harus menunjang pencapaian 

tujuan pembelajaran. Apabila tidak sia-sialah perumusan tujuan 

tersebut.
8
 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa guru sebaiknya 

menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, 

sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai 

tujuan pengajaran. Karena dengan menggunakan metode secara akurat 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

 

3. Course Review Horay 

Jika kata Course Review Horay diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia, maka akan terdapat banyak arti, hal itu karena satu kata dalam 

Bahasa Inggris memiliki banyak arti dalam Bahasa  yang  lain. Namun, 

secara garis besar kita dapat memahami Course Review Horay dari arti 

setiap katanya. Kata “Course“ di dalam Bahasa Inggris berarti mata 

pelajaran.
9
 Sedangkan kata “Review“ berarti tinjauan atau pengulangan,

10
 

dan kata “Horay“ berarti kata hore dalam Bahasa Indonesia. Maka, course 

                                                           
8
 Ibid. h. 85 

9
 John M. Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia,  

2010), h. 151.  
10

  Ibid. h. 484. 
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review horay secara keseluruhan dapat diartikan atau diterjemahkan 

dengan kalimat evaluasi mata pelajaran dengan bentuk pengulangan 

dimana dibubuhkan kata hore bagi yang benar mengerjakannya. 

Dalam buku Miftahul Huda course review horay merupakan: 

“Metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas 

menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat 

menjawab benar diwajibkan berteriak „horee!!‟ atau yel-yel lainnya yang 

disukai. Metode ini berusaha menguji pemahaman peserta didik dalam 

menjawab soal, di mana soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak 

yang telah dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang memberi 

jawaban benar harus langsung berteriak „horee!!‟ atau menyanyikan yel-

yel kelompoknya. Metode ini juga membantu siswa untuk memahami 

konsep dengan baik melalui diskusi kelompok.”
11

 

Menurut Dwitantra metode pembelajaran Course Review Horay 

adalah Suatu metode pembelajaran dengan pengujian pemahaman 

menggunakan kotak yang diisi dengan nomor untuk menuliskan 

jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda benar langsung 

berteriak horay. Sedangkan menurut Imran metode pembelajaran Course 

Review Horey merupakan suatu model pembelajaran dengan pengujian 

pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan nomor untuk 

menuliskan jawabannya, yang paling dulu mendapatkan tanda benar 

vertikal atau horisontal, atau diagonal langsung berteriak horey.  

                                                           
11

  Ibid. h. 229-230. 
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Berbekal dari pengertian para ahli diatas bahwa metode 

pembelajaran Course Review Horay (CRH) adalah suatu metode atau 

disain pembelajaran untuk menguji pemahaman siswa dengan 

menggunakan strategi games yang mana jika siswa mampu menjawab 

benar maka siswa akan berteriak ''horey''. 

 

4. Langkah-Langkah Metode Pembelajaran Course Review Horay 

Dalam buku Miftahul Huda langkah-langkah pembelajaran course 

review horay adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi sesuai topik dengan tanya 

jawab. 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. 

4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau kotak 

sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut kemudian diisi 

dengan nomor yang ditentukan guru. 

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya di 

dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru. 

6. Setelah pembacaan soal dan jawaban siswa ditulis dalam kartu atau 

kotak, guru mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi. 

7. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi tanda 

cheklist (√) dan langsung berteriak “horee!!” atau menyanyikan yel-yel 

lainnya. 
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8. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan yang berteriak 

“horee!!” 

9. Guru membagikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi atau yang paling sering berteriak “horee!!”. 

 

5. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Course Review 

Horay 

Kelebihan dari pembelajaran course review horay adalah: 

a. Strukturnya yang menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat 

terjun ke dalamnya. 

b. Metode yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga 

suasana tidak menegangkan. 

c. Semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran 

berlangsung menyenangkan. 

d. Skill kerja sama antarsiswa yang semakin terlatih. 

Kelemahan dari pembelajaran course review horay adalah sebagai berikut: 

a. Penyamarataan nilai antar siswa pasif dan aktif. 

b. Adanya peluang untuk curang.  

c. Beresiko menggangu suasana belajar kelas lain.  
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B. Aktivitas Belajar 

1. Pengertian aktivitas belajar 

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang aktivitas belajar, 

sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari aktivitas dan 

belajar. 

a. Aktivitas  

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, aktivitas artinya 

“kegiatan atau keafektifan”.
12

 Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau 

kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun psikis merupakan 

aktivitas. Menurut Sardiman, aktivitas adalah seluruh aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran mulai dari kegiatan fisik sampai 

kegiatan mental.
13

 

Jadi  yang dimaksud dengan aktivitas adalah kegiatan yang 

bersifat fisik maupun mental. Ada yang mengatakan bahwa aktivitas 

adalah aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang meliputi aktivitas visual, 

lisan, mendengarkan, gerak dan menulis. 

b. Belajar  

Menurut Wittig dalam buku Muhibbin Syah, “Belajar adalah 

perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala 

macam/keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil 

                                                           
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h. 20.  
13

  Sardiman. A.M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 95. 
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pengalaman.”
14

 Sedangkan menurut  Gagne dalam buku Agus 

Suprijono “Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang 

dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut 

bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara 

alamiah.”
15

 

Dari definisi para ahli ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan tingkah laku baru yang disebabkan 

individu merespon lingkungan melalui pengalaman pribadi dalam 

mengembangkan pengetahuan dan pencapaian tujuan. 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat 

dipahami tentang makna aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah 

proses perubahan prilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, 

tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan 

meliputi segenap aspek sosial atau pribadi.  

 

2. Jenis Aktivitas Belajar 

Dalam buku Sardiman A.M, Paul B. Diedrich membuat suatu daftar 

yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang diantaranya dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

                                                           
14

   Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 66. 
15

   Agus Suprijono, Cooperative Learning (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2009), h. 2.  
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b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh: mendengarkan uraian, 

percakapan, diskusi, musik pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

e. Drawing activites, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan.  

h. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira bersemangat, bergairah, berani, tenang gugup.
16

 

Menurut Sunyono, aktivitas belajar terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Aktivitas belajar yang tidak dikehendaki (off task) 

1. Ngobrol  

2. Mengganggu teman 

3. Keluar masuk kelas 

                                                           
16

   Sardiman, Op. Cit. h. 101. 
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4. Melamun/mengantuk 

5. Main HP 

b. Aktivitas peserta didik yang diinginkan (on task) 

1. Bertanya kepada guru 

2. Menjawab pertanyaan guru 

3. Menjawab pertanyaan dari teman 

4. Memberikan pendapat dalam diskusi 

5. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru 

6. Ketepatan menyelesaikan tugas.
17

 

Menurut Bobbi De Porter jenis-jenis aktivitas sebagai berikut: 

a. Mendengarkan  

b. Memandang  

c. Meraba, membau, dan mencicipi atau mengecap 

d. Menulis atau mencatat  

e. Membaca  

f. Membuat ikhtisar atau ringkasan ringkasan-ringkasan dan menggaris 

bawahi 

g. Mengamati table-tabel diagram dan bagan 

h. Mengingat  

i. Berpikir  

j. Latihan dan praktek.
18

 

                                                           
17

 Sunyono, “Modul PTK Revisi” (On-line), tersedia di: 

https://sunyonoms.files.wordpress.com  
18

  Bobbi De Porter, Quantum Teaching (Bandung: Kaifa, 2000) h. 73-77 
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Berdasarkan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa jenis-jenis aktivitas di sekolah cukup kompleks dan 

bervariasi. Jika berbagai macam aktivitas tersebut dapat diciptakan di 

sekolah, tentu pembelajaran di sekolah tidak membosan kan dan benar-

benar menjadi pusat aktivitas belajar  yang maksimal. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses aktivitas belajar adalah 

sebagai berikut: 

Faktor-faktor intern (faktor yang bersumber dari diri sendiri), yang 

meliputi faktor kesehatan, tingkat kecerdasan, perhatian, minat, dan bakat. 

Faktor ekstern (faktor yang bersumber dari luar individu), yaitu 

meliputi faktor keluarga (faktor orang tua, suasana rumah/keluarga, 

keadaan ekonomi keluarga), faktor sekolah (cara penyajian materi 

pelajaran oleh guru, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, 

standar pelajaran, kelengkapan alat pelajaran, sumber belajar, kurikulum 

sekolah, lingkungan sekolah, disiplin sekolah), faktor masyarakat (media 

massa, teman bergaul, aktivitas peserta didik dimasyarakat).
19

 

Dalam buku Dalyono, faktor-faktor yang sering mempengaruhi 

aktivitas belajar peserta didik itu pada umumnya dikarenakan adanya 

beberapa faktor yaitu 

a. Faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri 

                                                           
19

  Muhammad Dalyono, Belajar Dan Pembelajaran (Semarang: IKIP Semarang Press, 

2005), h. 230.  
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b. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah 

c. Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

d. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat.
20

 

Dalam Wina Sanjaya Keberhasilan aktivitas belajar dalam proses 

pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

a. Guru  

Dalam proses pembelajaran dalam kelas, guru merupakan ujung 

tombak yang sangat menentukan keberhasilan aktivitas belajar. Karena 

guru merupakan orang yang berhadapan langsung dengan siswa. Ada 

beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan aktivitas belajar siswa di 

lihat dari sudut pandang guru, yaiutu kemampuan guru, sikap professional 

guru, latar pendidikan guru dan pengalaman mengajar.
21

 

b. Sarana Belajar 

Keberhasilan aktivitas belajar peserta didik juga dapat dipengaruhi 

oleh ketersediaan sarana belajar. Yang termasuk ketersediaan sarana 

meliputi ruang kelas, setting tempat duduk, media dan sumber belajar.
22

 

c. Lingkungan belajar 

Lingkungan belajar merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar peserta didik. Ada dua hal yaitu lingkungan fisik dan 

psikologis. Lingkungan fisik meliputi keadaan kondisi sekolah misalnya 

jumlah kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, serta dimana lokasi 

                                                           
20

  Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan Kesulitan Belajar (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 112.  
21

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan  (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 143 
22

  Ibid. h. 145. 
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sekolah. Yang di maksud lingkungan psikologis adalah iklim sosial yang 

ada di lingkungan sosial. 
23

 

 

Jadi, berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

faktor-faktor dari keberhasilan aktivitas selain pada guru tetapi juga pada 

diri peserta didik itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Semua faktor-faktor 

tersebut sangat mempengaruhi aktivitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

 

C. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar  

Ada beberapa pendapat tentang hasil belajar diantaranya: 

a. Menurut Dimyati dan Moedjiono, bahwa hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak mengajar atau tindak belajar.
24

 

b. Menurut Oemar Hamalik, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

c. Menurut Nana Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

d. Menurut Mulyono, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar.
25

 

                                                           
23

 Ibid. h. 146 
24

 Dimyati dan Moedjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta:  Rineka Cipta, 2013), h. 

251. 
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e. Menurut Agus Suprijono, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
26

 

Karena hasil belajar disini dihubungkan dengan dengan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam, maka yang dimaksud dengan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah 

melakukan proses belajar mengajar atau setelah mengalami proses 

interaksi dengan lingkungannya guna memperoleh ilmu Pendidikan 

Agama Islam dan akan menimbulkan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik. 

 

2. Bentuk dan Tipe Hasil Belajar  

A. Bentuk Perbuatan Belajar 

Gagne berpendapat, bahwa belajar dapat dilihat dari segi proses 

dan dapat pula dari segi hasil. Dari segi proses, menurut Gagne ada 

delapan tipe perbuatan belajar, yakni:  

1) Belajar Signal. Bentuk belajar ini paling sederhana yaitu memberikan 

reaksi terhadap perangsang. 

2) Belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, yaitu memberikan 

reaksi yang berulang-ulang manakala terjadi reinforcement atau 

penguatan 

                                                                                                                                                               
25

  Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 

32.  
26

  Agus Suprijono, Cooperative Learning (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), h. 5.  
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3) Belajar membentuk rangkaian yaitu belajar yang menghubungkan 

gejala/faktor/yang satu dengan lainnya sehingga membentuk sebuah 

rangkaian yang berarti. 

4) Belajar asosiasi verbal, yaitu memberikan reaksi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, terhadap perangsang yang diterimanya 

5) Belajar membedakan hal yang majemuk, yaitu memberikan reaksi 

yang berbeda terhadap perangsang yang hampir sama sifatnya. 

6) Belajar konsep, yaitu menempatkan obyek menjadi satu klasifikasi 

tertentu di dalam pemikiran dan konsepsi tertentu. 

7) Belajar kaidah atau belajar prinsip, yaitu menghubungkan beberapa 

konsep. 

8) Belajar memecahkan masalah, yaitu menggabungkan beberapa kaidah 

atau prinsip untuk memecahkan persoalan.
27

 

 

Sedangkan belajar yang berkaitan dengan hasil, Gagne 

mengemukakan ada lima jenis atau lima tipe, antara lain : 

a. Belajar kemahiran intelektual (cognitif) 

Dalam tipe ini termasuk belajar diskriminasi belajar konsep dan 

belajar kaidah. Belajar diskriminasi yakni kesanggupan membedakan 

beberapa objek berdasarkan ciri-ciri tertentu. Untuk itu dibutuhkan 

pengamatan yang cermat dari ciri-ciri objek tersebut seperti bentuknya, 

                                                           
27

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), h. 46. 
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ukurannya, warna dan lain-lain. Kemampuan membedakan objek 

dipengaruhi oleh kematangan, pertumbuhan dan pendidikan. 

Belajar konsep yakni kesanggupan menempatkan objek yang 

mempunyai ciri yang sama menjadi stu kelompok (klasifikasi) tertentu. 

Konsep diperoleh dari interaksi dengan lingkungan dan banyak terjadi 

dalam realitas kehidupan. Konsep dinyatakan daalam bentuk simbol 

bahasa. Contoh keluarga, masyarakat pendidikan dan lain-lain.  

Belajar kaidah pada hakekatnya menghasilkan beberapa konsep. 

Misal konsep keluarga terdiri dari ibu, ayah dan anak. Belajar kaidah 

melaui simbol bahasa baik lisan maupun tulisan.
28

 

b. Belajar informasi verbal 

Pada umumnya belajar berlangsung melalui informasi verbal, 

apalagi belajar di sekolah, seperti membaca, mengarang, bercerita, 

mendengarkan uraian guru, kesanggupan menyatakan pendapat dalam 

bahasa tulisan/lisan, berkomunikasi, kesanggupan memberi arti dari 

kata/kalimat dan lain-lain. 

c. Belajar mengatur kegiatan intelektual 

Tipe belajar ini menekankan pada aplikasi kognitif pada pemecahan 

persoalan, ada dua aspek penting dalam tipe belajar ini, yaitu prinsip 

pemecahan masalah dan langkah berfikir dalam pemecahan masalah 

(Problem solving). Prinsip pemecahan masalah merupakan landasan bagi 

terealisasinya langkah berfikir. Pemecahan masalah memerlukan keahlian 
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intelektual seperti belajar diskriminasi, belajar konsep dan belajar kaidah. 

kemahiran intelektual tersebut pada akhirnya akan membentuk suatu 

kemampuan intelektual yang lebih tinggi, yaitu langkah-langkah berpikir 

dalam penyelesaian masalah. Dengan kata lain kemampuan memecahkan 

masalah merupakan aspek kognitif tingkat tinggi. 

d. Belajar sikap 

Hasil belajar sikap nampak dalam bentuk kemauan, minat, perhatian, 

perubahan perasaan, dan lain -lain. Sikap dapat dipelajari dan diubah 

melalui proses belajar.
29

 

e. Belajar ketrampilan motorik 

Belajar motorik memerlukan kemahiran intelektual dan sikap, sebab 

dalam belajar motorik bukan semata-mata hanya gerakan anggota badan, 

tetapi juga memerlukan pemahaman dan penguasaan konsep mengenai 

cara melakukan gerakan dan lain-lain. Misalnya: seseorang telah dinilai 

cakap mengetik apabila secara otomatis ia dapat mengetik suatu naskah 

dengan menggunakan semua jarinya dengan mata tertuju kepada naskah 

yang diketik dan bukan hasil ketikan, tapi hasilnya benar dan cepat.
30

 

B. Tipe hasil belajar  

1) Tipe hasil belajar bidang kognitif 

a. Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan(knowledge) 

Dari sudut respon belajar siswa pengetahuan itu perlu dihafal, 

diingat, agar dapat dikuasai dengan baik. Ada beberapa cara untuk 
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dapat menguasai/menghafal, misalnya dibaca berulang-ulang, 

menggunakan teknik mengingat (memo teknik) atau lazim dikenal 

dengan ”jembatan keledai”. Tipe hasil belajar ini termasuk tipe hasil 

belajar tingkat rendah jika dibandingkan dengan tipe hasil belajar 

lainnya. Namun demikian, tipe hasil belajar ini penting sebagai 

prasyarat untuk menguasai dan mempelajari tipe hasil belajar lain 

yang lebih tinggi. Setidak-tidaknya pengetahuan hafalan merupakan 

kemampuan terminal(jembatan) untuk menguasai tipe hasil belajar 

lainnya. 

b. Tipe hasil belajar pemahaman (comprehention) 

Tipe hasil belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari tipe 

hasil belajar pengetahuan hafalan. Pemahaman memerlukan 

kemampuan menangkap makna atau arti dari sesuatu konsep. Untuk 

itu maka diperlukan adanya hubungan atau pertautan antara konsep 

dengan makna yang ada dalam konsep tersebut. 

Kata-kata operasional untuk merumuskan tujuan instruksional 

dalam bidang pemahaman, antara lain: membedakan, menjelaskan, 

meramalkan, menafsirkan, memperkirakan, memberi contoh, 

mengubah, membuat rangkuman, menulis kembali, melukiskan 

dengan kata-kata sendiri. 

c. Tipe hasil belajar penerapan(aplikasi) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan, dan mengabstraksi 

suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya 
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memecahkan persoalan dengan menggunakan rumus tertentu, 

menerapkan suatu dalil atau hukum dalam suatu persoalan. 

Tingkah laku operasional untuk merumuskan tujuan 

instruksional biasanya menggunakan kata-kata: menghitung, 

mendemonstrasikan, mengungkapkan, menjalankan, menggunakan, 

menghubungkan, mengerjakan, mengubah, menunjukkan proses 

modifikasi, mengurutkan, dan lain-lain. 
31

 

d. Tipe hasil belajar analisis  

Analisis merupakan tipe hasil belajar yang kompleks, yang 

memanfaatkan unsur tipe hasil belajar sebelumnya, yakni 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi. Kata-kata operasional yang lazim 

dipakai untuk analisis antara lain: menguraikan, memecahkan, 

membuat diagram, memisahkan, membuat garis besar, membedakan, 

menghubungkan, memilih alternatif dan lain-lain. 

e. Tipe hasil belajar sintesis  

Sintesis adalah lawan analisis. Bila pada analisis tekanan pada 

kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi bagian yang 

bermakna, pada sintesis dalah kesanggupan menyatukan unsur atau 

bagian menjadi satu integritas.   

Sintesis memerlukan kemampuan hafalan pemahaman, aplikasi, 

dan analisis. Pada berpikir sintesis adalah berpikir devergent 

sedangkan berpikir analisis adalah berpikir konvergent. Dengan 
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sintesis dan analisis maka berpikir kreatif untuk menemukan sesuatu 

yang baru (inovatif) akan lebih mudah dikembangkan. Beberapa 

tingkah laku operasional biasanya tercermin dalam kata-kata: 

mengkategorikan, menggabungkan, menghimpun, menyusun, 

mencipta, merancang, mengkonstruksi, mengorganisasi kembali, 

merevisi, menyimpulkan, menghubungkan, mensistematisasi, dan 

lain-lain. 
32

 

f. Tipe hasil belajar evaluasi  

Tipe hasil belajar ini dikategorikan paling tinggi, dan 

terkandung tipe hasil belajar yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam 

tipe hasil belajar evaluasi, tekanan pada pertimbangan suatu nilai, 

mengenai baik tidaknya, tepat tidaknya, dengan menggunakan kriteria 

tertentu Tingkah laku operasional dilukiskan dalam kata-kata: menilai, 

membandingkan, mempertimbangkan, mempertentangkan, 

menyarankan, mengkritik, menyimpulkan, mendukung, memberikan 

pendapat dan lain-lain. 

2) Tipe  hasil belajar bidang afektif 

Ada beberapa tingkatan dalam bidang afektif sebagai tujuan dan tipe 

hasil belajar. Tingkatan tersebut dimulai tingkat yang dasar/sederhana 

sampai tingkatan kompleks.  

a. Receiving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang pada siswa, baik 
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dalam bentuk masalah situasi, gejala. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar.  

b. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Dalam hal ini termasuk 

ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus 

dari luar yang datang pada dirinya.
33

 

c. Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk 

didalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang atau 

pengalaman untuk menerima nilai, dan kesepakatan terhadap nilai 

tersebut.  

d.  Organisasi, yakni pengembangan nilai kedalam satu sistem 

organisasi termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai 

lain dan kemantapan, dan prioritas nilai yang dimilikinya. Yang 

termasuk dalan organisasi ialah, konsep tentang nilai, organisasi 

daripada sistem nilai.  

e.  Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Disini 

termasuk keseluruhan nilai dan karakteristiknya. 

3) Tipe hasil belajar bidang psikomotorik  
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Hasil belajar bidang psikomotor dalam bentuk keterampilan (skill), 

kemampuan bertindak individu (seseorang).  

Ada 6 tingkatan keterampilan, yakni:  

a. Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c. Kemampuan perseptual termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain. 

d. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, 

ketepatan.  

e. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks. 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan non decurvise komunikasi 

seperti gerakan ekspresif, interpretatif. 
34

 

 

Dari tipe belajar psikomotorik ini lebih menunjukkan kredebilitas 

keberhasilan tujuan belajar, mengingat ruang lingkup dasar Pendidikan 

Agama Islam lebih menekankan keahlian gerakan/penerapan khususnya 

dalam interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam 

sekitarnya. 

Hasil belajar Pendidikan Agama Islam bergantung pada proses 

belajar itu sendiri. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

profesional mengetahui diperlukan suatu periode atau waktu untuk 
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memahami konsep yang telah diajarkan kepada anak agar diperoleh tujuan 

atau hasil belajar Pendidikan Agama Islam.  

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam buku Muhibbin Syah, secara global, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni : 

1. Faktor internal 

2. Faktor eksternal 

3. Faktor pendekatan belajar.
35

 

 

a. Faktor internal siswa yang meliputi 2 aspek:  

1) Aspek Fisiologis (yang bersifat jasmaniah) 

Kondisi umum jasmani dan tonu (tegangan otot) yang menandai 

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

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

2) Aspek Psikologis 

Aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan siswa, sikap siswa, 

bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa. 

 

b. Faktor eksternal terdiri dari 2 faktor : 

1) Lingkungan sosial 
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Lingkungan sosial sekolah seperti guru, staf administrasi, dan 

teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. 

Selanjutnya, yang termasuk lingkungan sosial siswa adalah masyarakat 

dan tetangga serta teman-teman sepermainan disekitar perkampungan 

siswa tersebut. Lingkungan sosial yang paling banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar siswa ialah orang tua dan keluarga siswa sendiri. 

2) Lingkungan non-sosial 

Faktor-faktor  yang termasuk non-sosial adalah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini 

dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning) 

Pendekatan Belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi 

yang digunakan siswa dalam menunjang efektifitas dan efisiensi proses 

pembelajaran materi tertentu. Pendekatan yang dipilih oleh guru baik 

berupa strategi maupun metode dalam peruses pembelajaran sangat 

menentukan bagi pencapaian hasil belajar/prestasi belajar siswa.
36

 

 

Menurut Tim Pengembang MKDP secara umum hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada di dalam diri 

siswa dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berada di luar diri siswa.  

Yang tergolong faktor internal: 
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1) Faktor fisiologis tau jasmani inidividu baik bersifat bawaan maupu yang 

diperoleh dengan melihat, mndengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan 

sebagainya . 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang 

meliputi: 

a) Faktor intelektual terdiri atas: 

(1) Faktor potensial, yaitu intelegensia dan bakat 

(2) Faktor aktual yaitu kecakapab nyata dan prestasi 

3) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. 

Yang tergolong faktor  eksternal ialah: 

a) Faktor sosial yang terdiri atas: 

(1) Lingkungan keluarga 

(2) Sekolah 

(3) Masyarakat 

(4) Kelompok 

b) Faktor budaya seprti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesenian dans ebagainya . 

c) Faktor lingkungan fisik, seperti: Fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim dan sebagainya . 

d) Faktor  spiritual atau lingkungan keagamaan.
37

 

Sedangkan dalam buku Syaiful Bahri Djamarah, faktor-faktor 

mempengaruhi keberhasilan adalah: 
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1. Tujuan  

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tercapainya tujuan sama 

halnya keberhasilan pengajaran. Jika kegiatan belajar anak didik dan 

kegiatan mengajar guru bertentangan, dengan sendirinya tujuan 

pengajaranpun gagal untuk dicapai. Karena setiap pedoman sekaligus 

sebagai sasaran yang akan dicapai dalam setiap kali kegiatan belajar 

mengajar, maka guru diwajibkan merumuskan tujuan pembelajarannya. 

Akhirnya, tujuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar mengajar dalam setiap kali pertemuan kelas.
38

 

2. Guru 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Setiap guru mempunyai 

kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan 

sebelum mereka menjadi guru. Kepribadian guru diakui sebagai aspek 

yang tidak bisa dikesampingkan dari kerangka keberhasilan belajar 

mengajar untuk mengantarkan anak didik menjadi orang yang berilmu 

pengetahuan dan kepribadian. Pandangan guru terhadap anak didik akan 

mempengaruhi kegiatan mengajar guru di kelas.  Guru yang bukan 

berlatarbelakang pendidikan keguruan dan ditambah tidak 

berpengalaman mengajar, akan banyak menemukan masalah di kelas.  
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Aspek tersebut ikut mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar 

yang bervariasi. Kevariasian ini dilihat dari tingkat keberhasilan anak 

didik menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dalam setiap 

kali pertemuankelas. Variasi  hasil produk ini patokannya adalah tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap anak didik. 

3. Anak didik 

Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. 

Orang tuanyalah yang memasukkannya untuk dididik agar menjadi orang 

yang berilmu pengetahuan di kemudian hari.
39

  

Anak yang menyenangi pelajaran tertentu dan kurang menyenangi 

pelajaran yang lain adalah perilaku anak yang bermula dari sikap mereka 

karena minat yang berlainan. Hal ini mempengaruhi kegiatan belajar 

anak. Biasanya pelajaran yang disenangi, dipelajari oleh anak dengan 

senang hati pula, begitu sebaliknya. 

Sederatan angka yang terdapat di buku rapor adalah bukti nyata 

dari keberhasilan belajar mengajar. Daya serap anak bermacam-macam 

untuk dapat menguasai setiap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Karenaitu dikenallah tingkat keberhasilan yang maksimal (istemewa), 

optimal (baik sekali), minimal (baik), dan kurang untuk setiap bahan 

yang dikuasaioleh anak didik. 
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Dengan demikian, dapat diyakini bahwa anak didik adalah unsur 

manusiawi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar berikut dari 

hasil kegiatan itu, yaitu keberhasilan belajar mengajar. 

4. Kegiatan pengajaran 

Pola umum kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara 

guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. Strategi 

penggunaan metode mengajar amat menentukan kualitas hasil belajar 

mengajar. Dengan demikian, kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh 

guru mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. 

5. Bahan dan alat evaluasi 

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam 

kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan 

ulangan. Gurulah yang membuatnya dengan perencanaan yang sistematis 

dan dengan penggunaan alat evaluasi. Alat-alat evaluasi umumnya 

digunakan tidak hanya benar-salah (true-false) dan pilihan ganda 

(multiple-choice), tapi juga menjodohkan (matching), melengkapi 

(completion), dan essay.
40

 Validitas dan reliabilitas data dari hasil 

evaluasi itulah yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Bila 

alat tes itu tidak valid dan tidak reliabel, maka tidak dapat dipercaya 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar mengajar. 

6. Suasana evaluasi 
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Sikap yang merugikan pelaksanaan evaluasi dari seorang pengawas 

adalah membiarkan anak didik melakukan hubungan kerjasama di antara 

anak didik. Pengawas seolah-olah tidak mau tau apa yang dilakukan oleh 

anak didik selama ulangan. Suasana demikian disadari atau tidak, 

merugikan anak didik untuk bersikap jujur dengan sungguh-sungguh 

belajar di ruma dalam mempersiapkan diri menghadapi ulangan. Hal 

inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi pada diri anak didik. Inilah 

dampak yang merugikan terhadap keberhasilan belajar mengajar.
41

 

Dari pendapat di atas, bahwa faktor-faktor keberhasilan hasil 

belajar dapat dipengaruhi oleh guru, peserta didik, lingkungan sekolah, 

keluarga, kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Dan guru harus 

menggunakan berbagai metode yang bervariasi agar proses pembelajaran 

berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

 

D. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah nama mata pelajaran agama yang 

disediakan dan bersifat wajib diambil untuk semua siswa bergama Islam di 

sekolah atau di madrasah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kurikulum sekolah atau madrasah dan merupakan alat untuk mencapai 

salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan. Karena itu, keberadaan 

mata pelajaran ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam 
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kehidupan anak (Muslim) kelak, yaitu ilmu umum dan agama, sehingga 

membentuk manusia yang utuh. 

Menurut Zuhairini, pendidikan agama Islam adalah “usaha berupa 

bimbingan ke arah pertumbuhan kepribadian siswa secara sistematis dan 

pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga 

terjalin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.
42

 

Menurut  Zakiah Daradjat dalam buku Abdul Majid: “Pendidikan 

agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta 

didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. 

Lalu  menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup”. 

Sedangkan menurut Tayar Yusuf mengartikan pendidikan agama 

Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, 

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar 

kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah SWT. Menurut A. Tafsir, 

pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang 

kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran agama Islam.
43

 

Dari pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kehadiran 

Pendidikan Agama Islam untuk membimbing dan membentuk peserta 

didik menjadi seseorang yang beriman dan berkahlak mulia, menjadi 
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seorang Muslim yang dapat berkembang segala potensi yang dimilikinya. 

Lalu dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup. 

 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Dasar Pendidikan Agama Islam 

- Dasar Yuridis 

Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu: 

1. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama: 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Dasar Struktural/konstitusional, yaitu UUD‟45 dalam Bab XI 

pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 

beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. 

3. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No. 

IV/MPR/1973 yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No. 

IIV/MPR 1978 jo. Ketetapan MPR Np. II/MPR/1983, diperkuat 

oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap MPR No. II/MPR 

1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pada 

pokoknya meyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama 

secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah 

formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 
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- Segi Religius 

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber 

dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah 

perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. 

Dalam Al-Qur‟an banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut, 

antara lain: 

1)  Q.S. An-Nahl: 125 

                    

                     

      

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 
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2) Q.S.  Al-Imran: 104 

                      

              

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang 

beruntung”. 

 

3) Al-Hadis 

 َبلُِّغوا َعنِّى َولَو   آَية  

Artinya: “Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. 

Bukhari) 

 

 

- Aspek Psikologis 

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan 

kehidupan bermasyarakat. Menurut Zuhairi bahwa: 

“Semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan adanya pegangan 

hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya 
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ada suatu perasaan yang mengakui adanya Zat yang Maha Kuasa, 

tempat mereka berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan-

Nya”.
44

 

 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah pendidikan agama Islam 

sangat penting untuk di pelajari dasar-dasarnya pun sangat kuat  ada di 

Pancasila, di UUD 1945, Tap MPR No. IV/MPR/1973 yang kemudian 

dikokohkan dalam Tap MPR No. IIV/MPR 1978 jo. Ketetapan MPR 

Np. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan 

Tap MPR No. II/MPR 1993 Serta dasar dari pendidikan agama Islam 

ada dalam Al-Quran dan Hadits.  

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam menurut Nizar dalam buku 

Prastowo: 

“Pendidikan agama Islam mempunyai tujuan yang dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu tujuan yang jismiyah, 

ruhiyyat, dan aqliyat. Tujuan  jismiyah berorientasi pada tugas 

manusia sebagai khalifah fi al-ard. Tujuan ruhiyyat berorientasi 

kepada kemampuan manusia dalam menerima ajaran Islam secara 

                                                           
44

  Ibid. h. 132-134. 



48 
 

„abid. Sedangkan tujuan aqliyat berorientasi kepada pengembangan 

intellegence otak peserta didik”.
45

 

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam menurut Muhammad 

Al-Munir dalam buku Abdul Majid adalah: 

1. Tercapainya manusia seutuhnya, karena Islam itu adalah agama 

yang sempurna sesuai dengan firman-Nya: 

                    

        

Artinya: “ .... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah 

Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu...”. (Q.S. Al-Maidah: 3) 

 

2. Tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, merupakan tujuan 

yang seimbang, seperti di sebutkan dalam firman-Nya: 

                  

        

                                                           
45

  Andi Prastowo,  Op. Cit. h. 43.  
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Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya 

Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 

akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka" (Q.S. Al-Baqarah: 

201) 

 

3. Menumbuhkan kesadaran manusia mengabdi, dan takut kepada-

Nya, sesuai dengan firman Allah SWT: 

                 

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariyat: 56)
46

 

 

 

Menurut Pusat Kurikulum Depdiknas, tujuan Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia yaitu: 

“ Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswa melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

serta pengalaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya kepada Allah Swt., serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
47

 

 

                                                           
46

  Abdul Majid, Dian Andayani, Op.Cit. h. 75.  
47

  Andi Prastowo,  Op. Cit. h. 44.  
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 Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan 

tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan. 

Sejalan dengan hal itu, pendidikan agama Islam baik makna maupun 

tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan 

tidak melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-

nilai ini ditujukan agar peserta didik berhasil di kehidupan dunia dan 

mampu membuahkan kebaikan di akhirat kelak. 


