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ABSTRAK 
 

PENGARUH METODE HYPNOTEACHING TERHADAP 

HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X 

DI SMAN 1 BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH 

NUR ISTIYANA 
 

 Metode Hypnoteaching merupakan suatu metode 

pembelajaran yang dalam menyampaikan materi, guru memakai 

bahasa-bahasa bawah sadar yang bisa menumbuhkan ketertarikan seni 

berkomunikasi tersendiri kepada peserta didik dengan langkah 

relaksasi, sugesti-sugesti positif, permainan dan berbagai teknik dalam 

metode hypnoteaching.Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya 

hasil belajar peserta didik di SMA N 1 Bandar Lampung yang nilainya 

dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditentukan 

oleh sekolah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan 

metode pembelajaran hypnoteaching dengan motode pembelajaran 

konvensisonal terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam Kelas 

X di SMA N 1 Bandar Lampung. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dalam bentuk quasi 

experimental design dengan design yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu nonequivalent control group design. Pada dua kelompok 

tersebut sama-sama dilakukan pretest dan posttest. Populasi dalam 

penelitian yaitu seluruh kelas X di SMA N 1 Bandar Lampung. Dalam 

penelitian ini berfokus pada pengaruh metode hypnoteaching terhadap 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam kelas X dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu soal tes yang sudah diuji 

validitas dan reliabilitas dengan bantuan SPSS 21. 

Adapun hasil penelitan menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (84,17 > 67,83), selain 

itu juga dilihat dari perhitungan Uji-t menggunakan aplikasi SPSS 

Statistic V 21 For Windows diperoleh nilai Sig. < 0,05 (5%). Pada Sig. 

(2- tailed) diperoleh 0,000 maka terdapat pengaruh hasil belajar 

peserta didik. Maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil 

yang diperoleh sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh 

metode hypnoteaching Terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas X SMA N 1 Bandar 

Lampung. 

 

Kata Kunci: Metode Hypnoteaching dan Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam 
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ABSTRAC 

 

PENGARUH METODE HYPNOTEACHING TERHADAP 

HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X 

DI SMAN 1 BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH 

NUR ISTIYANA 
 

 Hypnoteaching method is a learning method in which in 

conveying material, teachers use subconscious languages that can 

foster interest in the art of communicating separately to students with 

relaxation steps, positive suggestions, games and various techniques in 

the hypnoteaching method.This research is motivated by the number 

of learning outcomes of students at SMA N 1 Bandar Lampung whose 

scores are below the KKM (Minimum Completeness Criteria) which 

have been determined by the school. The purpose of this study is to 

determine the difference between hypnoteaching learning methods 

and conventional learning methods on learning outcomes of Islamic 

Religious Education Class X at SMA N 1 Bandar Lampung. 

 This type of research is quantitative in the form of a quasi-

experimental design with the design used in this study, namely the 

nonequivalent control group design. In the two groups, both pretest 

and posttest were carried out. The population in this study is all class 

X in SMA N 1 Bandar Lampung. This study focuses on the effect of 

the hypnoteaching method on learning outcomes of Islamic Religious 

Education class X with the data collection techniques used, namely 

test questions that have been tested for validity and reliability with the 

help of SPSS 21. 

 The research results show that the average value of the 

experimental class is greater than the control class (84.17 > 67.83), 

besides that, it is also seen from the calculation of the t-test using the 

SPSS Statistic V 21 For Windows application, the Sig value is 

obtained. < 0.05 (5%). At Sig. (2-tailed) obtained 0.000 then there is 

an influence on student learning outcomes. Then the hypothesis H0 is 

rejected and H1 is accepted. From the results obtained, it can be 

concluded that there is an effect of the hypnoteaching method on the 

learning outcomes of students in Islamic Religious Education subjects 

in Class X SMA N 1 Bandar Lampung. 

 
Keywords: Hypnoteaching Method and Learning Outcomes of 

Islamic Religious Education 



  

 
 

iv 
 







  

 
 

vi 

MOTTO 

 

 

 

Artinya: “Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-

sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, 

niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, 

Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu” 

(Q.S.At-Talaq (65):3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya 

ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang 

keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis 

bahas dalam skripsi ini adalah “Pengaruh Metode 

Hypnoteaching Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

Kelas X di SMA Negeri 1 Bandar Lampung”. 

Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami 

maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan 

beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. 

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung 

dalam judul tersebut: 

1. Pengaruh 

  Yang dimaksud dengan pengaruh adalah 

suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak atau perbuatan 

seseorang. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui adanya 

pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh metode 

Hypnoteaching terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam Kelas X di SMA N 1 Bandar Lampung. 

2. Meode Hypnoteaching 

  Metode hypnoteaching berasal dari dua kata 

hypnosis dan teaching. Hypnosis artinya sugesti dan 

teaching artinya mengajar. Jadi metode Hypnoteaching 

adalah usaha untuk menghipnosis atau mensugesti anak 

didik sehingga menjadi lebih baik dan prestasi belajarnya 

meningkat.
1 

3. Hasil Belajar 

  Hasil belajar adalah perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

                                                             
1N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2017), 75. 
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belajar. Pengertian tentang hasil belajar dipertegas lagi oleh 

Nawawi yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari  materi pembelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang di peroleh tertentu. 

 

4. Pendidikan Agama Islam 

  Pendidikan Agama Islam merupakan usaha 

sadar yang dilakukan guru dalam rangka mempersiapkan 

peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan 

ajaran agama islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri 

sebaik mungkin dengan lingkungannya dan dengan demikian 

akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam 

masyarakat. 

Suatu rumusan nasional tentang istilah “Pendidikan” 

adalah sebagai berikut : “Pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang.”
2
 

Dasar-dasar pendidikan telah diajarkan ketika wahyu 

pertama diturunkan, terlihat dalam QS. Al-Alaq ayat 1-5 : 

الَِّذْي  ۱اِْقَز ْا َوَربَُّك ْاالَْكَزُم  ۱َخلََق ْااِلْنَساَن ِهْن َعلٍَق  ۱َك الِّذْي َخلَقَ اِْقَز ْا بِْسِن َربِّ 

   ۱َعلََّن بِاْلقَلَنِ 

۱َعلََّن ْااِلْنَساَن هاَلَْن يَْعلَنْ   

Artinya: 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan 2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah 3. Bacalah dan Tuhanmulah Yang 

                                                             
2Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, Bab I, Pasal I  



  

 
 

3 

Maha Mulia 4. Yang mengajar (manusia) dengan 

pena 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya.3 

Secara garis besar, target tujuan akhir dari proses 

pendidikan yang dilakukan sebagaimana dicita-citakan oleh 

Negara yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan 

generasi anak bangsa ke depan. Menurut Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2003 tujuan pendidikan nasional adalah: 

“Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
4
 

Disamping itu banyak juga disebut-sebut bahwa tujuan 

pendidikan itu pada hakikatnya memanusiakan manusia, atau 

mengantarkan anak didik untuk dapat menemukan jati dirinya. 

Rumusan tujuan ini memiliki arti filosofi yang cukup 

mendalam. 

Memanusiakan manusia, berarti ingin menempatkan 

manusia Indonesia sesuai dengan proporsi dan hakikat 

kemanusiaannya. Agar manusia menemukan jati dirinya, 

maksudnya agar setiap individu itu menyadari dan memahami 

“siapa dia”, “mengapa dia diadakan di dunia ini” dan “harus 

kemana nantinya”. Konsepsi seperti ini sangat penting sebagai 

landasan filosofis dan dasar motivasi untuk melakukan 

aktivitas belajar-mengajar. Sebab manusia belajar harus juga 

terarah pada pembentukan diri manusia agar dapat menemukan 

jati dirinya sendiri. 

Fungsi pendidikan adalah membimbing anak kearah 

suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik 

adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik 

kepada tujuan itu. Apa yang diajarkan hendaknya dipahami 

                                                             
3Departemen Agama Ri, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, Jakarta: PT. 

Sinergi Pustaka Indonesia. 
4Dapertemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang SistemPendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 12. 
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sepenuhnya oleh semua anak.
5 

Dalam mencapai manusia yang paripurna seperti yang 

telah dijelaskan dalam Undang-Undang di atas maka perlu 

direncanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pada dasarnya tujuan pendidikan dapat tercapai melalui proses 

belajar mengajar. Sebagai suatu sistem, belajar mengajar terdiri 

dari beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan 

pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber dan 

evaluasi. 

Didalam proses belajar terdapat kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan 

pengalaman individu akibat interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari hasil 

perbuatan belajar seseorang dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, 

kecakapan atau dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan. 

Dalam proses belajar tenaga kependidikan merupakan 

suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan 

mengajar, melatih, meneliti mengembangkan, mengelola dan 

memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. 

Dalam rangka melaksanakan perannya, pendidik 

hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya tanpa pamrih, 

tidak meminta atau menuntut sesuatu hak apapun sehingga 

dalam hal ini seorang pendidik harus memiliki idealisme 

pendidikan. Menjadi pendidik janganlah semat- mata mencari 

nafkah atau untuk mendapatkan sesuatu dari anak didik atau 

lainnya, melainkan jabatan pendidik (pamong atau guru) 

idealnya harus berdasarkan pada panggilan jiwa, yakni 

motivasi instrinsik untuk  bertindak melakukan pengabdian diri 

atas nama perjuangan untuk membangun kehidupan bangsa 

                                                             
5S.Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 35.  
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yang beradab melaui pendidikan. Selain panggilan jiwa, 

seorang pendidik dalam menjalankan perannya juga harus 

memiliki bekal ilmu yang mumpuni.
6
 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam 

proses belajar- mengajar, yang ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber  daya yang potensial di bidang 

pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah 

satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif 

dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional, 

sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 

Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru 

itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya 

pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu, dalam 

rangka ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang 

melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai 

“pendidik” yang melekukan transfer of value dan sekaligus 

sebagai “pembimbing” yang memberikan pengarahan dan 

menuntun siswa/anak didik ke taraf yang dicita-citakan. Oleh 

karena itu, setiap rencana kegiatan guru harus dapat 

didudukkan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan 

anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawab.
7
 

Guru merupakan faktor penentu dan utama 

(determinan) terhadap keberhasilan pembelajaran dalam upaya 

pembaruan pendidikan, karena mereka berada di garda depan.
8
 

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, guru 

harus pandai dalam memilih dan menerapkan metode yang 

tepat yang dapat membuat peserta didik memiliki motivasi 

dalam melakukan kegiatan belajar sehingga apapun yang 

disampaikan oleh pendidik dapat diterima oleh peserta didik 

ketika peserta didik fokus dalam pembelajaran, selain itu 

                                                             
6Yusuf Tri Herlambang, Paedagogik Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam 

Multiperspektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 159. 
7Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2017), 9.  
8Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru, (Jakarta: KENCANA, 2015), 

10.   
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diketahui bahwa belajar akan lebih berhasil bila bahan 

pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Diketahui 

pula bahwa setiap anak berbeda secara individual dan 

perbedaan individual ini perlu mendapat perhatian yang lebih 

banyak. Belajar hanya akan terjadi dengan kegiatan anak itu 

sendiri, ia bukan bejana yang harus diisi oleh guru dengan 

berbagai pengetahuan. 

Dalam kenyataan, proses belajar-mengajar masih 

banyak yang dilakukan secara klasikal. Walaupun diketahui 

bahwa ada perbedaan individual, bahan pelajaran masih 

uniform bagi semua murid. Diharapkan dan dituntut dari setiap 

anak untuk belajar dengan kecepatan yang sama. Walaupun 

diketahui bahwa kelas sebenarnya heterogin, guru menganggap 

dan memperlakukan anak-anak seakan-akan kelas itu homogin. 

Oleh sebab itu, banyak kegagalan dan frustasi yang dialami 

oleh anak-anak. Bagaimana pengaruhnya terhadap pribadi anak 

dapat kita rasakan, yakni rasa enggan belajar, benci terhadap 

pelajaran, merasa terpaksa ke sekolah, rasa rendah diri dan 

berbagai efek negatif lainnya. 

Dalam pengajaran klasikal anak yang lambat dan yang 

berbakat boleh dikatakan tidak mendapat perhatian yang 

selayaknya. Selain itu ternyata bahwa ciri-ciri kepribadian 

anak mempengaruhi hasil belajar dan kegiatan anak belajar 

yang berkaitan dengan gaya mengajar oleh guru. Ada gaya 

mengajar atau teaching style guru yang cocok bagi anak 

tertentu akan tetapi kurang serasi bagi anak lain yang berbeda 

pribadinya. Dengan demikian, sebenarnya metode mengajar 

harus mempertimbangkan juga kepribadian murid. Dengan 

metode yang sama tidak semua murid memperoleh manfaat 

yang sama. 

Salah satu usaha untuk mempertimbangkan perbedaan 

individual untuk meningkatkan hasil belajar itu adalah 

pengajaran dengan menggunakan metode hypnoteaching. 

Metode hypnoteaching merupakan suatu metode 

pembelajaran yang dalam menyampaikan materi, guru 
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memakai bahasa-bahasa bawah sadar yang bisa menumbuhkan 

ketertarikan sendiri kepada siswa. Seorang guru yang 

menerapkan metode hypnoteaching dapat menyajikan materi 

pelajaran dengan menggunakan bahasa-bahasa bawah sadar 

yang fungsinya membuat perhatian siswa terfokus pada 

materi yang diberikan. Dengan perhatian yang tinggi dari siwa 

akan tumbuh semangat dan konsentrasi yang tinggi dalam 

mengikuti pelajaran. 

Sementara itu berdasarkan wawancara kepada guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu dengan ibu Dra. 

Mutmainah, M.Pd.I dengan jumlah keseluruhan siswa kelas X 

yaitu 270 siswa didapatkan informasi bahwasanya hasil belajar 

peserta didik di SMA N 1 Bandar Lampung masih banyak 

yang rendah. Dari banyak faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, salah satunya yaitu metode. Dalam proses belajar 

mengajar Ibu Dra. Mutmainah, M.Pd.I selaku guru Pendidikan 

Agama Islam di SMA N 1 Bandar Lampung menggunakan 

metode Reterasi (penugasan). Siswa dalam belajar terkadang 

bertanya dan aktif dan adapula yang pasif. Hal ini 

mengakibatkan kemampuan terhadap pemahaman siswa masih 

rendah. Berikut ini adalah tabel hasil Ujian Tengah Semester 

Ganjil siswa kelas X Tahun Ajaran 2020-2021 SMA N 1 

Bandar Lampung. 
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Tabel 1.1 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X SMA N 1 Bandar 

Lampung. 

  Sumber data: Guru SMA N 1 Bandar Lampung,  

          Dicatat tanggal 16 Maret 2021. 

  

  Sebagaimana stadar kelulusan di SMA N 1 

Bandar Lampung menetapkan kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

X dengan nilai 70. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 

bahwa dari 270 siswa terdapat 108 siswa yang nilai UTS nya 

tuntas dan 162 siswa yang nilai UTS nya belum tuntas. Jadi 

dapat disimpukan bahwa hasil belajar di SMA N 1 Bandar 

Lampung belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum 

(KKM). 

  Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis 

akan menyoroti lebih dalam mengenai pengaruh penerapan 

metode hypnoteaching dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam dengan mengangkat judul penelitian 

“PENGARUH METODE HYPNOTEACHING 

No. Kelas (X) 
Nilai UTS (X) 

Jumlah KKM 
X < 70 X  ≥ 70 

1. MIPA 1 23 12 35 70 

2. MIPA 2 24 11 35 70 

3. MIPA 3 20 10 30 70 

4. MIPA 4 21 9 30 70 

5. MIPA 5 1 33 34 70 

6. IPS 1 27 7 34 70 

7. IPS 2 25 12 37 70 

8. IPS 3 21 14 35 70 

Jumlah 162 108 270 - 
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TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM KELAS X DI SMA NEGERI 1 

BANDAR LAMPUNG”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi, diantaranya, yaitu : 

1. Guru belum menggunakan metode yang bervariasi dalam 

mengajar dan masih menggunakan metode penugasan 

(riterasi). 

2. Hasil belajar siswa masih ada yang rendah dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Belum mencapai kriteria ketuntasan Minimal (KKM) 

untuk hasil belajar peserta didik mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh peneliti, agar 

peneliti ini lebih efektif, terarah dan dapat dikaji maka batasan 

dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengaruh 

metode Hypnoteaching terhadap hasil belajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas X SMA N 1 Bandar 

Lampung. Peneliti lebih membahas mengenai pengaruh 

metode Hypnoteaching yang meliputi : 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X SMA N 1 

Bandar Lampung. 

2. Metode Hypnoteaching dikhususkan  pada

 pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X 

SMA N 1 Bandar Lampung. 

3. Metode Hypnoteaching untuk meningkatkan hasil

 belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas X SMA N 

1 Bandar Lampung. 

  



  

 
 

10 

E. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah terdapat perbedaan antara metode pembelajaran 

Hypnoteaching dengan metode pembelajaran Konvensional 

terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam kelas X di 

SMA N 1 Bandar Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di 

atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

perbedaan metode hypnoteaching dengan metode 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam kelas X di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

         Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1) Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mendorong peserta didik untuk mengetahui pengaruh 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran khususnya 

pelajaran PAI sehingga peserta didik dapat mendapat 

hasil yang optimal. 

2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi, masukan, menambah wawasan dan 

pengalaman dalam menyiapkan metode hypnoteaching 

dalam upaya penerapan dan pengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik, khususnya pada materi Pendidikan 

Agama Islam. 

3)  Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan lainnya. 
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H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Adapun penelitian yang relavan dengan penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal Vol. 1 Nomor 1 Maret 2008 Universitas 

Muhammadiyah Jember yang ditulis oleh Bahar Agus 

Setiawan yang berjudul “Pengaruh Metode 

Hypnoteaching Terhadap Aktifitas Belajar Dan 

Dampaknya Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII 

Pada Mata Pelajaran Al-Islam Di SMP 

Muhammadiyah 1 Jember”. Jurnal ini membahas 

tentang penggunaan metode hypnoteaching untuk kelas 

VII C SMP Muhammadiyah 1 Jember dalam 

peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar. 

Menurut hasil analisa dan kajiannya, jurnal tersebut 

menyimpulkan bahwa metode hypnoteaching 

berpengaruh signifikan terhadap aktifitas belajar dengan 

dibuktikan nilai t-value sebesar 2,93 lebih besar dari 

1,90 sebagai nilai t-kritis dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar peserta didik yang 

dibuktikan dengan nilai t-value hanya sebesar 0,24 

lebih kecil dari 1,90 sebagai nilai t-kritis.
9
 

2. Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam Volume 1 

Nomor 1 Februari 2018 ditulis oleh Kasan As‟ari‟ yang 

berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Menggunakan Metode 

Hypnoteaching Bagi Siswa Kelas VII C SMPN 1 

Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2016/2017”. 

Jurnal ini membahas tentang penggunaan metode 

hypnoteaching untuk kelas VII C SMPN 1 Limbangan 

Kabupaten Kendal dalam meningkatkan prestasi 

belajar pendidikan agama islam. Menurut hasil analisis 

dan kajiannya, jurnal tersebut menyimpulkan bahwa 

metode hypnoteaching dapat dibakukan menjadi sebuah 

model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi 

                                                             
9Bahar Agus Setiawan, “Pengaruh Metode Hypnoteaching Terhadap 

Aktifitas Belajar Dan Dampaknya Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata 

Pelajaran Al-Islam Di SMP Muhammadiyah 1 Jember” Jurnal Vol. 1 Nomor 1 (2008). 
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belajar PAI yang dibuktikan dengan adanya kenaikan 

yang drastis dari siklus ke-2 yaitu 76,79 dan pada siklus 

ke-3 mengalami kenaikan drstis menjadi 78,94 artinya 

terjadi peningkatan sebesar 8,88 dari pretest, setelah 

menggunakan metode hypnoteaching.
10

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab dan setiap 

bab terdiri dari sub- sub pembahasan dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

1. Bab pertama pendahuluan, menguraikan penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahlu yang relavan serta sistematika 

penulisan proposal ini. 

2. Bab kedua menguraikan tentang landasan teori dan 

konsep-konsep yang relavan dengan permasalahan yang 

dikaji dan mengemukakan hipotesis atau dugaan 

sementara. 

3. Bab ketiga metode penelitian dalam proposal ini akan 

menyajikan tentang metode penelitian yang 

dipergunakan, baik yang berhubungan dengan teknik 

pengumpulan data sampai analisis data informi. 

                                                             
10Kasan As‟ari‟, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam Menggunakan Metode Hypnoteaching Bagi Siswa Kelas VII C SMPN 1 

Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2016/2017” Jurnal Studi dan Penelitian 
Pendidikan Islam Vol. 1 Nomor 1 (2018). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Metode Hypnoteaching 

1. Pengertian Metode Hypnoteaching 

  Dari asal kata, hypnoteaching merupakan 

perpaduan dari dua kata yaitu hipnosis dan teaching. Hipnosis 

berarti mensugesti dan teaching yang berarti mengajar. Jadi, 

dapat diartikan bahwa hypnoteaching adalah usaha 

menghipnosis atau mensugesti anak didik supaya menjadi 

lebih baik.
11Hypnoteaching bisa dikatakan sebagai 

improvisasi dari sebuah metode pembelajaran. Metode ini 

mencoba hadir dengan memberikan sebuah pendekatan 

konseptual baru di bidang pendidikan dan pembinaan. Perlu 

diketahui bahwa hypnoteaching hanya bermain dalam tataran 

pikiran alam bawah sadar seseorang. Sebuah kekuatan alami 

yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Melalui 

penguasaan hypnoteaching para guru akan bisa memahami 

pola kerja otak yang sebenarnya. 

  Menurut Novian Tiwidia Jaya, hypnoteaching 

merupakan perpaduan pengajaran yang melibatkan pikiran 

sadar dan bawah sadar.
12

 Hypnoteaching ini merupakan 

metode pembelajaran yang kreatif,unik, sekaligus imajinatif. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran para anak didik sudah 

dikondisikan untuk belajar. Dengan demikian anak didik 

mengikuti pembelajaran dalam kondisi segar dan siap untuk 

menerima materi pelajaran. Untuk mempersiapkan hal-hal 

tersebut, tentu guru sendiri juga dituntut untuk stabil baik 

secara psikologis maupun secara psikis. Dengan begitu, guru 

pun mempunyai kesiapan yang penuh dalam mengaar para 

anak didiknya. 

  

  

                                                             
11N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 75.  
12Ibid., 76.  
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 Sementara itu, menurut Muhammad Noer, dalam 

hypnoteaching guru bertindak sebagai penghipnotis, 

sedangkan anak didik berperan sebagai suyet atau orang yang 

di hipnotis. Dalam pembelajaran, sebenarnya guru tidak perlu 

menidurkan anak didiknya ketika memberi sugesti. Guru 

cukup menggunakan bahasa yang persuasif sebagai alat 

komunikasi yang sesuai dengan harapan anak didik. Hal yang 

harus diingat adalah guru harus berusaha menyampaikan 

kepada anak didik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

anak didik. Sebab, sangat tidak mungkin hipnosis bisa 

berjalan efektif jika suyet tidak paham akan maksud dari 

penghipnotis. 

 Adapun unsur-unsur yang perlu diketahui dalam 

hypnoteaching sebagai berikut. 

a) Penampilan guru 

 Langkah awal yang harus dilakukan oleh guru dalam 

menyukseskan pembelajaran melalui metode hypnoteaching 

adalah dengan memperhatikan penampilan dirinya terlebih 

dahulu. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru untuk 

selalu berpenampilan rapi. Sebab, penampilan yang menarik 

juga bisa menjadi daya magnet tersendiri yang kuat bagi 

anak didik. 

b) Rasa simpati 

 Seorang guru harus mempunyai rasa simpati yang 

tinggi kepada anak didiknya sehingga para anak didik pun 

akan menaruh simpati kepadanya pula. Sebab, hukum alam 

yang pasti berlaku adalah kaidah timbal balik. Jika guru 

memperlakukan anak didiknya dengan baik, anak didiknya 

pun pasti akan bersikap baik kepadanya. Meskipun anak 

didik tersebut sangat nakal, ia pasti akan tetap merasa 

enggan dan hormat kepada guru yang juga menghormatinya. 
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c) Sikap yang empati 

 Seorang guru hendaknya mempunyai rasa empati dan 

simpati yang tinggi kepada para anak didiknya. Dengan 

sikap empati tersebut, guru akan senantiasa berusaha 

membantu anak didiknya yang sedang merasa kesulitan. 

Selain itu, ia juga mempunyai tekad yang kuat dalam 

mengembangkan dan memajukan anak didiknya. Guru yang 

mempunyai empati tinggi, tidak akan tinggal diam ketika 

menjumpai anak didiknya suka ramai, berperilaku aneh, suka 

mengganggu temannya, dan berbagai tindakan yang kurang 

baik lainnya. Guru tersebut juga tidak begitu saja 

memberikan predikat “anak nakal” kepada anak didik 

tersebut, tetapi mencari tahu terlebih dahulu latar belakang 

yang membuat anak tersebut berperilaku kurang baik dan 

berusaha untuk menemukan solusinya.
13

 

d) Penggunaan Bahasa 

 Bahasa lisan merupakan refleksi dari bahasa hati. 

Sebab, yang keluar dari lisan seseorang, akan melambangkan 

hati dan perasaan dari orang tersebut. Demikian halnya 

dengan guru. Seorang guru yang baik selayaknya 

mempunyai kosakata dan bahasa yang baik dan santun. 

Selain itu, ia hendaknya juga tidak mudah terpancing 

amarah, senantiasa menghargai orang lain termasuk anak 

didiknya, tidak suka merendahkan, mengejek atau 

memojokkan anak didik dengan berbagai kata-kata yang 

seharusnya tidak keluar dari lisannya. 

 Guru yang mempunyai tutur Bahasa yang baik dan 

santun, niscaya para anak didiknya pun tidak akan berani 

mengatakan kalimat-kalimat  yang  bisa  menyakiti  hatinya.  

Selain  itu,  anak didik yang dibimbing dan dinasihati 

dengan bahasa hati oleh guru juga akan patuh dan 

menurutinya dengan sepenuh hati. 

                                                             
13N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 75.  
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e) Motivasi anak didik dengan cerita atau kisah 

Memberikan motivasi melalui cerita atau kisah 

merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam penggunaan 

metode hypnoteaching.
 

Watak tabiat dasar kerja pikiran  

adalah imajinasi dan fantasi. Sementara cerita merupakan 

kajian imajinasi. Dengan demikian, alangkah baiknya bila 

guru sering memberikan sebuah cerita atau kisah orang lain 

yang sesuai dengan tema pelajaran di kelas. Ketika guru 

mendapati anak didiknya sedang menghadapi masalah, tidak 

bersemangat, ataupun mengalami berbagai permasalahan 

lainnya, guru pun bisa menasehati dan membimbing anak 

didik melalui cerita tanpa membuat anak didik merasa 

digurui.
14

 

f) Peraga (bagi yang kinestik) 

Salah satu unsur hypnosis dalam pembelajaran adalah 

peraga atau mengeluarkan ekspresi diri. Ketika sedang 

mengajar, sebaiknya guru berusaha menggunakan gaya 

bahasa tubuh yang baik agar apa yang disampaikannya 

menjadi semakin mengesankan bagi para anak didiknya. 

Namun, untuk bisa menggunakan gaya Bahasa tubuh yang 

baik, guru harus menguasai materi yang akan 

disampaikannya terlebih dahulu. Sebab, guru yang tidak 

menguasai materi, biasanya akan mengajar dengan gaya 

yang tidak menarik dan membosankan. 

g) Jika ingin menguasai pikiran anak didik, kuasai dulu 

hatinya  

Belajar melalui pengalaman di lapangan akan lebih 

mengena daripada belajar teori materi pelajaran di kelas saja. 

Salah satu cara untuk menguasai hati anak didik misalnya  

dengan menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan, melakukan permainan dan sebagainya.
15

 

 

 

                                                             
14N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 78.   
15N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 79.  



  

 
 

17 

2. Manfaat Metode Hypnoteaching 

Dalam penerapan metode hypnoteaching seorang guru 

harus memiliki niat dan komitmen yang kuat untuk meraih 

kesuksesan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru 

tidak sekedar memberikan materi dan melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Namun, hal terpenting seorang 

guru mampu dan ahli dalam melihat kondisi gelombang otak 

para siswa di saat mereka melakukan sesuatu di kelas. 

Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui penerapan 

metode hypnoteaching dalam kegiatan belajar mengajar 

adalah sebagai berikut: 

a) Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

Dengan menerapkan metode hypnoteaching dalam 

proses belajar mengajar maka dapat dirasakan bahwa 

pembelajaran menjadi lebih mengasyikkan baik bagi guru 

maupun para siswa. Guru dapat mengatasi mental block yang 

membuat siswa malas belajar. Guru dapat menggantikannya 

dengan semangat belajar sebab proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan. 

b) Membantu kesulitan belajar para siswa 

Dengan menerapkan metode hypnoteaching, guru 

membantu para siswa mengatasi kesulitan dalam belajar. 

Melalui pendekatan personal, guru memberikan sugesti yang 

bertujuan menggugah semangat belajar dan menyudahi rasa 

malas belajar. 

c) Membangkitkan semangat belajar 

Dengan menerapkan metode hypnoteaching dalam 

kegiatan belajar mengajar,  guru  lebih  mampu  

membangkitkan  smangat  belajar bagi siswa. Para siswa 

diajak untuk tumbuh menjadi individu yang sukses dan 

berprestasi dalam setiap kesempatan. 

d) Menggali potensi para siswa 

Dengan menerapakan metode hypnoteaching, guru 

lebih mudah menembus kritikal area pikiran siswa. Guru 

memiliki banyak kemudahan dalam memberi motivasi 

belajar para siswa. Selain itu, hypnoteaching membantu guru 
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untuk menggali potensi para siswa. Guru dapat membedakan 

kemampuan visual, audiotori, kinestetik para siswa secara 

luar biasa sesuai dengan gaya belajar para siswa.
16

 

e) Membantu menyelesaikan permasalahan para siswa 

Dengan menerapkan metode hypnoteaching, guru 

semakin mampu memahami berbagai permasalahan para 

siswa. Hal tersebut dapat dilakukan guru melalui pola kerja 

pikiran bawah sadar siswa. Guru memahami segala 

permasalahan siswa, kemudian mengarahkan dan 

mencarikan solusi bagi setiap permasalahan. 

f) Guru menjadi lebih kreatif 

Dengan menerapkan metode hypnoteaching, guru 

menjadi lebih kreatif dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap 

bertatapan muka dengan para siswa, guru selalu berusaha 

menarik perhatian para siswa dengan berbagai macam 

permainan kreasi agar proses pembelajaran terasa lebih 

mengasyikkan dan menyenangkan.
 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Hypnoteaching 

Pada hakikatnya, metode hypnoteaching merupakan 

suatu usaha bagaimana seorang guru dapat menghipnotis 

peserta didiknya supaya merasa senang dan selalu 

bersemangat dalam menerima pelajaran darinya.  Melalui  

cara-cara  dan  trik  tertentu,  guru  bisa  membuat kondisi 

otak peserta didik tetap merasa antusias dan gembira selama 

pembelajaran. Selain itu, metode ini juga bisa membuat anak 

menjadi lebih mudah dalam mengingat dan menguasai materi 

yang dipelajari. Dengan kata lain, melalui metode 

hypnoteaching anak bisa memaksimalkan kemampuannya 

melebihi dari kondisi biasanya.
17

 

Adapun pelaksanaan metode hypnoteaching itu sendiri 

harus diarahkan kepada tujuan-tujuan positif yang 

                                                             
16Ega  Rima  Wati  dan  Shinta  Kusuma,  Menjadi  Guru  Baik  dengan  

Hypnoteaching (Jakara: Kata Pena, 2019), 27.  
17N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 81.  
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membangun. Guru bisa melakukannya dengan memasukkan 

sugesti positif ke dalam alam bawah sadar peserta didik. 

Dalam melakukannya, tentu saja guru harus merasa yakin 

dan percaya diri bahwa ia bisa melakukan metode tersebut 

dengan baik. Selain itu, keyakinan dan rasa percaya diri 

tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pesrta didik. 

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh metode 

hypnoteaching sebagai berikut: 

a) Peserta didik bisa berkembang sesuai dengan minat dan 

potensi yang dimilikinya. 

b) Guru bisa menciptakan proses pembelajaran yang 

beragam sehingga tidak membosankan bagi peserta 

didik. 

c) Proses pembelajaran akan lebih dinamis. 

d) Tercipta interaksi yang baik antara guru dan peserta 

didik. 

e) Materi yang disajikan mampu memusatkan perhatian 

peserta didik. 

f) Materi mudah dikuasai peserta didik sehingga mereka 

lebih termotivasi untuk belajar. 

g) Banyak terdapat proses pemberian ketrampilan selama 

pembelajaran. 

h) Proses pembelajaran bersifat aktif. 

i) Peserta didik lebih bisa berimajinasi dan berpikir secara 

kreatif. 

j) Disebabkan tidak menghafal, daya serap peserta didik 

akan lebih cepat dan bertahan lama. 

k) Pemantauan guru akan peserta didik menjadi lebih 

intensif. 

l) Disebabkan suasana pembelajaran rileks dan 

menyenangkan, hal ini membuat peserta didik merasa 

senang dan bersemangat ketika mengikuti 

pembelajaran.
18

 

Salah satu poin dari kelebihan metode hypnoteaching 
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(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 82.   
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yaitu materi mudah dikuasai oleh peserta didik sehingga 

peserta didik lebih termotivasi untuk belajar artinya dengan 

menggunakan metode hypnoteaching dapat menimbulkan 

motivasi peserta didik yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar. Sebagaimana teori yang menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2 yaitu faktor 

intenal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor 

yang berada di dalam diri peserta didik salah satunya yaitu 

motivasi.
19

 

Sebuah metode pembelajaran, pasti tidak sempurna dan 

mempunyai kekurangan. Dengan demikian, guru memang 

harus pandai-pandai mengkombinasikan metode 

pembelajaran satu dengan yang lainnya. Semua itu bertujuan 

untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Adapun kekurangan metode pembelajaran 

hypnoteaching sebagai berikut. 

a) Banyaknya peserta didik yang berada dalam suatu kelas, 

mengakibatkan para guru merasa kesulitan untuk 

memperhatikan satu per satu kepada peserta didiknya. 

b) Para guru perlu belajar dan berlatih untuk menerapkan 

metode hypnoteaching. 

c) Metode hypnoteaching masih tergolong dalam metode 

baru dan belum banyak dipakai oleh para guru di 

Indonesia. 

d) Kurang tersedianya sarana dan prasarana di sekolah yang 

bisa mendukung penerapan metode hypnoteaching. 

Dilihat dari kekurangan-kekurangan di atas, tampak 

bahwa peran guru sangat besar ketika akan menerapkan 

metode hypnoteaching. Oleh sebab itu, para guru wajib untuk 

banyak-banyak belajar   dan   berlatih   supaya   menguasai   

metode   ini   dan   dapat menerapkan pada anak-anak di 

                                                             
19Elis Warti, “Pengaruh Motivasi Belajar SiswaTerhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa di SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur” Jurnal 
Volume 5, Nomor 2 (2016). 
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kelasnya dengan baik.  

4. Langkah-Langkah Metode Hypnoteaching 

Terdapat beberapa Langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh guru dalam menerapkan metode hypnoteaching 

yaitu sebagai berikut: 

a) Niat dan motivasi dalam diri 

Kesuksesan seseorang sangat tergantung pada 

niatnya untuk senantiasa berusaha dan bekerja keras dalam 

mencapai kesuksesan yang ingin diraih. Niat yang besar dan 

tekad yang kuat akan menumbuhkan motivasi dan komitmen 

yang tinggi pada bidang yang tengah ditekuni.
20

 

b) Pacing 

Pacing berarti menyamakan posisi, gerak tubuh. 

Prinsip dalam langkah ini adalah manusia cenderung atau 

lebih suka berkumpul, berinteraksi dengan sejenisnya, atau 

mempunyai banyak kesamaan. Dengan demikian, secara 

alami dan naluriah, setiap orang pasti akan merasa nyaman 

dan senang untuk berkumpul dengan orang lain yang 

mempunyai kesamaan dengannya. Sebab, hal ini akan 

membuat seseorang menjadi merasa nyaman ketika berada di 

dalamnya. Melalui rasa nyaman yang bersumber dari 

kesamaan gelombang otak tersebut, setiap pesan yang 

disampaikan dari orang satu pada orang-orang yang lain akan 

bisa diterima dan dipahami dengan sangat baik.
21

 

c) Leading 

Leading berarti memimpin atau mengarahkan. 

Setelah guru melakukan pacing, peseta didik akan merasa 

nyaman dengan suasana pembelajaran yang berlangsung.
 

Ketika itulah hampir setiap apapun yang diucapkan oleh 

guru atau ditugaskan kepada peserta didik, peserta didik akan 

melakukannya dengan suka rela dan senang hati.
22

 Meskipun 

                                                             
20N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 85.   
21Ibid.,86.  
22N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 
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materi yang dihadapi sulit, pikiran bawah sadar peserta didik 

akan menangkap pelajaran yang disampaikan  guru  menjadi  

hal  yang  mudah.  Dengan demikian, melalui penerapan 

metode hypnoteaching diharapkan peserta didik akan bisa 

meraih prestasi belajar yang memuaskan. 

d) Menggunakan kata-kata positif 

 Langkah ini merupakan langkah pendukung 

dalam melakukan pacing dan leading. Penggunaan kata positif 

ini sesuai dengan cara kerja pikiran bawah sadar yang tidak 

mau menerima kata-kata negatif. Kata-kata yang diberikan 

oleh pendidik baik langsung atau tidak langsung sangat 

mempengaruhi kondisi psikis peserta didik. Kata-kata yang 

positif dari guru dapat membuat peserta didik menjadi lebih 

percaya diri dalam menerima materi yang diberikan.
 
Kata-kata 

positif tersebut bisa berupa ajakan atau himbauan. Dengan 

demikian, jika terjadi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh 

peserta didik, guru hendaknya menggunakan kata-kata yang 

positif untuk mengganti kata-kata yang negatif. Misalnya, 

ketika peserta didik di kelas ramai dan gaduh, guru jangan 

mengatakan “jangan ramai” tetapi diganti dengan mengatakan 

“mohon tenang”. 

e) Memberikan Pujian 

Salah satu hal penting yang harus diingat oleh guru adalah 

adanya reward and punishment dalam proses pembelajaran. 

Pujian adalah reward peningkatan haga diri seseorang.
24

 Pujian 

ini merupakan salah satu cara untuk membentuk konsep diri 

seseorang. Sementara itu, punishment merupakan hukuman atau 

peringatan yang diberikan guru ketika peserta didik melakukan 

suatu tindakan yang kurang sesuai. Tentunya dalam 

memberikan punishment guru melakukannya dengan bijak dan 

hati-hati agar punishment tersebut tidak membuat peserta didik 

merasa rendah diri  dan  tidak  bersemangat,  pemberian  reward  

dan punishment sangat berpengaruh bagi peserta didik. Melalui 

reward, peserta didik akan terdorong untuk melakukan yang 

                                                                                                                                   
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 86.  
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lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, punishment akan 

membuat peserta didik menghindari perilaku-perilaku yang 

kurang baik dan tidak sesuai norma. 

 

f) Modeling 

 Modeling merupakan proses pemberian 

teladan atau contoh melalui ucapan dan perilaku yang konsisten. 

Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi 

salah satu kunci berhasil atau tidaknya hypnoteaching. Setelah 

peserta didik sudah nyaman dengan guru dan suasana 

pembelajaran, diperlukan pula kepercayaan peserta didik pada 

guru yang dimantapkan melalui perilaku dan ucapan yang 

konsisten dari guru. Hal ini akan membuat guru menjadi sosok 

yang bisa dipercaya dimata peserta didik. 

g) Untuk mendukung serta memaksimalkan sebuah 

pembelajaran hypnoteaching, sebaiknya guru juga menguasai 

materi pelajaran secara komprehensif, hal ini dapat dilakukan 

dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, guru juga mengupayakan untuk 

melakukan interaksi informal dengan peserta didik. Dengan 

demikian, guru bisa memberi peserta didik kewenangan dan 

tanggung jawab atas belajarnya. Guru memberikan pemahaman 

kepada pesera didik bahwa cara manusia belajar itu berbeda 

satu sama lain. Guru juga bisa memberikan motivasi kepada 

peserta didik bahwa mereka mampu menguasai materi 

pelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya sebisa 

mungkin menyampaikan materi secara kontektual, memberi 

kesempatan peserta didik melakukan sesuatu secara 

kolaboratif, memberi umpan balik secara langsung kepada 

peserta didik, dan sebaginya.
23

 

  

                                                             
23N. Yustisia, Hypnoteaching Seni Ajar Mengeksplorasi Otak Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 88.  
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya. Belajar itu akan lebih baik, kalau siswa belajar 

mengalami atau melakukannya. Menurut pemahaman 

kognitif, belajar adalah proses usaha yang melibatkan 

aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai 

akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya 

untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk 

pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan 

nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas.
24

  

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Pengertian tentang hasil belajar dipertegas lagi oleh Nawawi 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari  materi 

pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang di 

peroleh tertentu. 

Di dalam ranah kognitif terdapat kawasan kognitif. 

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan 

pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal 

dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi 

yaitu evaluasi. Kawasn kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan 

yang secara hierarkis berturut dari yang paling rendah 

(pengetahuan) sampai yang ke paling tinggi (evaluasi) dan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Tingkat pengetahuan (C1) 

Pengetahuan disini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menghafal, mengingat kembali atau 

mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya. 

b) Tingkat Pemahaman (C2) 

                                                             
24Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemforer 

Formula dan Penerapan dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 119.  
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Pemahaman disini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, 

atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang 

pengetahuan yang pernah diterimanya. 

c) Tingkat Penerapan (C3) 

Penerapan disini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam 

memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d) Tingkat Analisis (C4) 

Analisis disini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau 

keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu 

memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-

faktor yang satu dengan yang lainnya. 

e) Tingkat Sintetis (C5) 

Sintesis disini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai 

elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk 

pola baru yang lebih menyeluruh. 

f) Tingkat Evaluasi (C6) 

Evaluasi disini diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam membuat perkiraan atau keputusan yang 

tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang 

dimilikinya.
25

 

Ngalim Purwanto, menyatakan bahwa hasil belajar 

adalah perolehan proses belajar yang dilakukan oleh peserta 

didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendapat lain, 

mengutip dari Saiful yang berpendapat bahwa hasil belajar 

adalah sagala yang dapat berupa pertambahan   materi   

pengetahuan   yang   berupa   fakta,   informasi, prinsip, 

hukum atau kaidah, prosedur atau pola kerja, atau teori 

sistem nilai-nilai. 

 

                                                             
25Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan 

PAIKEM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h.57.  
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Ketika seorang guru telah menyampaikan materi 

kepada siswanya, maka seorang guru akan memperoleh hasil 

belajar yang diperoleh siswanya dalam proses pembelajaran. 

“Hasil belajar yang ideal adalah yang mencakup kemampuan 

siswa dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan 

siswa.
26

 

Uraian tentang belajar dan pembelajaran meliputi 

konsep belajar, membaca, berfikir, dan pembelajaran. Konsep 

belajar secara utuh diperoleh dengan mengintegrasikan 

pengertian belajar dari perspektif psikologi dan pendidikan. 

Alasannya karena perilaku belajar merupakan bidang telaah 

dari keduanya. Belajar menurut Bell Gretler dan Udin S. 

Winaputra adalah proses yang dilakukan oleh manusia dalam 

upaya mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill dan sikap 

Ketiganya itu diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan 

dari mulai bayi sampai dengan masa tua melalui rangkaian 

proses belajar sepanjang hayat pendidikan formal, informasi, 

danformasi merupakan sarana yang berperan dalam proses 

belajar.
27

 Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap,  apresiasi dan 

keterampilan. 

Menurut pemikiran Gagne, hasil belajar berupa: 

a) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun 

tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik terhadap 

rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah 

maupun penerapan aturan. Keterampilan intelektual 

yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

 

                                                             
26Dedi Wahyudi dan Nelly Agustin, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak Dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Berbasis Naturalistik Eksistensial Spiritual” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol 9 No 1 2018 h. 50  
27Ali Hamzah dan Muhlisrarini. 2014. Perencanaan Dan Strategi 

Pembelajaran Matematika. (Jakarta: PT Rajagrafindo persada), 11.   
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b) Kemampuan intelektual terdiri dari kemapuan 

mengategorisasi, kemampuan analisis-sintesis fakta-

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

Keterampilan iltelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan 

ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah. 

d) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 

serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinas, 

sehingga terwujud otomatis megerak jasmani. 

e) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap 

berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasai 

nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan 

niali-nilai sebagai standar prilaku.
28

 

Salah satu diantara faktor untuk membentuk sikap dan 

tingkah laku pada manusia melalui respon yang diterima 

lingkungannya. Lingkungan yang buruk akan 

membentuk pribadi manusia yang buruk, sedangkan jika 

lingkungannya baik akan membentuk pribadi manusia 

yang baik juga.
29

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa kadang-kadang mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa diantara siswa 

mengalami kemajuan, namun ada pula yang justru 

mengalami kemunduran. Kemajuan atau kemunduran hasil 

belajar siswa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

fajtor-faktor yang menmpengaruhi hasil belajar dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. 

                                                             
28Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5-6.  
29Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

Formula dan Penerapan Dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), h.16.  
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Hasil belajar bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, 

tetapi merupakan hasil berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, secara umum faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar 

individu. 

a. Faktor Intern 

1) Faktor Fisiologi 

a) Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan 

cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk 

jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada 

gangguan- gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat 

inderanya atau tubuhnya. Sesuai dengan pendapatnya 

Slameto  bahwa sehat berarti dalam keadaan baik segenap 

badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. 

Serta kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. 

b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau 

badan. Cacat itu berupa buta, setengah buta, tuli, setengah 

tuli, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi belajar, siswa yang cacat belajarnya juga 

akan terganggu. 

2) Faktor psikologi 

a) Intelegensi 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psikofisik untuk mereaksi terhadap 

rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dengan cara yang tepat. Tingkat kecerdasan atau 

intelegensi (IQ) berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar siswa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi tingkat intelegensi siswa, maka semakin besar 
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kemampuan siswa tersebut untuk mencapai hasil yang 

optimal. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan 

intelegensi siswa, maka semakin kecil kemungkinan 

untuk mencapai hasil optimal. Intelegensi dianggap 

sebagai suatu norma umum dalam keberhasilan belajar. 

Intelegensi normal berada pada rentangan angka antara 

85-115. 

b) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar karena bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik- baiknya. 

c) Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard dalam 

Slameto adalah : “The capacity to learn”. Dengan 

perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan 

yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang 

berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat 

mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain 

yang kurang atau tidak berbakat dibidang itu. 

d) Perhatian 

Ghazali menerangkan bahwa perhatian adalah 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-

mata tertuju kepada suatu obyek atau sekumpulan 

obyek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, 

maka peserta didik harus memiliki perhatian terhadap 

bahan yang dipelajarinya.
30

 

                                                             
30Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2019), 30  
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e) Sikap 

       Ialah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap 

berupa kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi 

nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan 

nilai-nilai sebagai standar perilaku.
31

Di zaman modern ini 

sikap banyak dipengaruhi oleh globalisasi yang 

berkembang pesat. Globalisasi saat ini yang membuat 

teknologi semakin berkembang dan akan terus 

berkembang pesatdan dapat menyebabkan dampak positif 

dan negatif. Salah satu bentuk nyatanya dalam 

perkembangan globalisasi yaituterlihat dari nilai, cita rasa 

tingkah laku, gaya hidup dalam sebuah kebutuhan yang 

pada umumnya bersumber pada budaya Barat.
32

 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari 

luar diri seorang anak. Faktor eksternal yang mempengaruhi 

hasil belajar diantaranya sebagai berikut: 

1) Faktor lingkungan, seperti alam dan sosial. 

2) Faktor instrumental, seperti kurikulum/bahan 

pengajaran, guru/pengajar, sarana pra sarana dan 

fasilitas serta administrasi/manajemen. 

Kesimpulannya bahwa hasil belajar dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan 

Faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul 

dari dalam diri seorang anak yang sedang belajar, sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri 

seorang anak. Faktor eksternal yang terjadi pada anak salah 

satunya karena faktor penggunaan metode dalam proses 

pembelajaran, metode yang belum sesuai dengan keadaan 

siswa dan materi pelajaran. Perlunya penggunaan metode 

yang sesuai dengan keadaan siswa dan materi pelajaran agar 

                                                             
31Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5-6.  
32Chairul Anwar,Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan 

Abad ke-21, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), h.8.  
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membuat siswa lebih semangat dalam memahami materi 

pelajaran. 

Berikut ini adalah ayat yang menerangkan tentang 

pentingnya berpengetahuan dan berilmu. QS Al-Mujadilah 

Ayat 11 berikut: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu:"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang- orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Berdasarkan kutipan Q.S Al-Mujadilah Ayat 11 

maka dapat dipahami bahwa setiap orang yang beriman 

apabila memberi kelapangan atau kemudahan kepada orang 

lain maka niscaya Allah akan memberikan kelapangan atau 

kemudahan pula untuknya. 

3. Ciri-ciri Hasil Belajar yang Baik 

Hasil belajar dikatakan betul-betul baik apabila memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam 

kehidupan oleh siswa. Dalam hal ini guru akan 

senantiasa menjadi pembimbing dan pelatih yang baik 

bagi siswa yang akan menghadapi ujian. Kalau hasil 

pelajaran tidak tahan lama dan lekas menghilang, berarti 

hasil pengajaran itu tidak efektif. Guru harus 

memperimbangkan berapa banyak dari yang diajarkan 

itu akan masih diingat kelak oleh subjek belajar, setelah 

lewat satu minggu, satu bulan satu tahun dan seterusnya. 

b) Hasil itu merupakan pengetahuan “asli” atau “otentik”. 

Pengetahuan hasil proses belajar-mengajar itu bagi siswa 

seolah- olah telah merupakan bagian kepribadian bagi 

diri setiap siswa, sehingga akan dapat memengaruhi 

pandangan dan caranya mendekati suatu masalah. Sebab 

pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi 

dirinya.
33

 

                                                             
33Sardiman A.M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT 
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C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Agama adalah iman yang harus kita yakini dengan pikiran, 

diresapkan dengan perasaan dan dilaksanakan dengan 

tindakan, perbuatan sikap dan perkataan.
34

 

Pengertian pendidikan agama islam menurut para ahli sebagai 

berikut: 

a) Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani dalam buku 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi bahwa 

Pendidikan Agama islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam mempersiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani 

ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini, 

pendidikan agama islam merupakan suatu aktivitas yang 

disengaja untuk membimbing manusia dalam memahami 

dan menghayati ajaran agama islam serta dibarengi 

dengan tuntutan untuk menghormati agama lain. 

b) Menurut Zakiyah Daradjat yang diditir oleh Abdul Majid 

dan Dian Andayani bahwa 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 mengamalkan serta menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup. Di sini, pendidikan agama 

islam tidak hanya bertugas menyiapkan peserta didik 

dalam rangka memahami dan menghayati ajaran Islam 

namun sekaligus menjadikan Islam sebagai pedoman 

hidup.
35

 

                                                             
34Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Sebuah Tinjauan Filosofis 

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), h.82  
35Elihami, “Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

Membentuk Karakter Pribadi yang Islami”, Jurnal Pendidikan Volume 2 – Nomor 1 

(2018). 
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c) Menurut Azizy yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian 

Andayani mengemukakan bahwa esensi pendidikan 

yaitu adanya proses transfer nilai, pengetahuan dan 

ketrampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar 

generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu ketika kita 

menyebut pendidikan agama islam, maka akan 

mencakup dua hal yaitu mendidik siswa untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak islam 

dan makna yang kedua yaitu mendidik siswa-siswi untuk 

mempelajari materi ajaran Islam subjek berupa 

pengetahuan tentang ajaran islam. 

d) Menurut Ahmad Supardi yang dikutip oleh Ahmad 

Tafsir, dkk bahwa pendidikan agama islam merupakan 

pendidikan yang berdasarkan Islam atau tuntunan agama 

Islam dalam membina dan membentuk pribadi muslim 

yang bertaqwa kepada Allah SWT, cinta kasih sayang 

kepada orang tuanya dan sesama hidupnya dan juga 

kepada tanah airnya sebagai karunia yang diberikan oleh 

Allah SWT. Dalam hal ini pendidikan Islam adalah suatu 

bimbingan yang dilakukan untuk membentuk pribadi 

muslim yang cinta kepada tanah air dan sesama hidup.
36

 

Jadi pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan guru dalam rangka mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 

yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 Dalam menetapkan sumber pendidikan agama Islam 

dikemukakan tiga dasar utama dalam pendidikan agama 

islam yaitu: 
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a) Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an sebagai kalam Allah yang telah 

diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW bagi pedoman 

masing-masing merupakan petunjuk yang lengkap mencakup 

seluruh aspek kehidupan manusia yang Universal yang mana 

ruang lingkupnya mencakup ilmu pengetahuan yang luas dan 

nilai ibadah bagi yang membacanya. 

Al-Qur‟an adalah firman Allah yang diturunkan oleh 

malaikat jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan 

lafadz arab dan makna yang benar. Agar menjadi hujjah bagi 

Nabi Muhammad bahwa ia benar-benar Rasulullah SAW, 

menjadi Undang-Undang manusia sebagai petunjuk dan 

sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada 

Allah bagi pembaca. 

b) As-Sunnah (Hadits) 

Hadits adalah segala bentuk perilaku, bicara Nabi 

yang merupakan cara yang diteladani dalam dakwah islam 

yang termasuk dalam tiga dimensi yaitu: berisi ucapan, 

pertanyaan dan persetujuan Nabi atas peristiwa yang terjadi. 

Semua contoh yang ditunjukkan Nabi merupakan arah yang 

diteladani oleh manusia. 

Posisi hadits sebagai sumber Pendidikan utama bagi 

pelaksanaannya Pendidikan Islam yang dijadikan referensi 

teoritis maupun praktis. Acuan tersebut dilihat dari dua 

bentuk yaitu: 

1) Sebagai acuan Syari‟ah yang meliputi muatan-muatan 

pokok ajaran Islam secara teoritis. 

2) Sebagai acuan oprasional aplikatif yang meliputi cara 

Nabi memerankan perannya sebagai pendidik yang 

proesional, adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran 

islam.
37
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3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam lebih bersifat 

empirik dan realistik, untuk mencapai tujuan umum tidak 

dapat dicapai skaligus, akan tetapi membutuhkan proses dan 

waktu yang panjang. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

bersifat relatif sehingga memungkinkan untuk diadakannya 

perubahan sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan. Adapun 

tujuan umum pendidikan agama islam yaitu sebagai berikut: 

1) Peserta didik semangat beribadah 

2) Peserta didik mampu membaca Al-Qur‟an 

3) Penanaman rasa agama pada peserta didik 

4) Menanamkan rasa cinta pada Allah dan Rasul-Nya 

5) Memperkenalkan ajaran islam yang bersifat global 

seperti rukun Islam dan rukun iman. 

6) Membiasakan peserta didik berakhlak mulia, melatih 

peserta  didik untuk mempraktikkan ibadah yang praktis 

dan membiasakan contoh teladan yang baik. 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah agar peserta 

didik memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan 

ajaran Islam menjadi manusia muslim yang beriman, 

bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Tujuan 

tersebut dicapai melalui materi-matei yang didapatkan ke 

dalam lima unsur pokok, yaitu Al-Qur‟an, keimanan, akhlaq, 

fikih dan bimbingan ibadah serta tarikh atau sejarah yang 

lebih menekankan pada perkembangan ajaran agama, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan.
38

 

Menurut Omar Muhammad Attoumy Asy-Syaebani ada 

4 ciri pokok tujuan PAI: 

a) Sifat dan corak agama dan akhlak 

b) Sifat keseluruhan yang mencakup segala aspek peserta 

                                                             
38Mahfud Junaedi, Ilmu Pendidikan Islam Filsafat dan Pengembangan, 

(Semarang: Rasail, 2018), 10. 
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didik dan semua aspek perkembangan masyarakat 

c) Sifat keseimbangan, keselarasan, tidak adanya 

pertentangan antara unsur-unsur dan cara peletakannya. 

d) Sifat realistik dan dapat dilaksanakan, penekanan pada 

perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada 

kehidupan. 

Jadi, tujuan pendidikan agama islam adalah untuk 

membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah serta memiliki pengetahuan yang luas tentang islam 

dan berakhlakul karimah. 

4. Materi Pendidikan Agama Islam 

a) Memahami Makna Menuntut Ilmu dan Keutamaannya 

1. Kewajiban Menuntut Ilmu 

Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban 

setiap orang Islam. Banyak sekali ayat al-Qur‟ān atau 

hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang 

kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan 

kepada laki-lakii maupun perempuan. Bahkan wahyu 

pertama yang diterima Nabi saw. adalah perintah untuk 

membaca atau belajar. “Bacalah dengan (menyebut) 

nama Tu-hanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) 

dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya.” (Q.S.al-„Alaq/96:1-5)39 

Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan 

perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak 

membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena 

jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa 

kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang 

membedakan lak-laki dengan perempuan. Akan tetapi, 

dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak 

yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki 

dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka 

                                                             
39Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2014), 168.  
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bumi dan sebagai hamba („abid). Untuk menjadi khalifah 

yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan 

ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin 

seseorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di 

bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan. Demikian pula 

sebagai hamba, untuk mencapai tingkat keyakinan 

(keimanan) tertinggi kepada Allah Swt. Dan makhluk-

makhluk-Nya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan 

yang luas. 

Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan 

waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan 

bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. 

Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan 

bahwa menuntut ilmu iltu dimulai sejak buaian hingga 

liang lahad. 

2. Hukum Menuntut Ilmu 

Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang 

tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun 

yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak 

bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang 

mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu 

yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. 

Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas dua 

bagian, yaitu fardhu kifayah dan fardhu „ain. 

a. Fardhu Kifayah  

Hukum menuntut ilmu fardhu kifayah berlaku 

untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam 

sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, 

seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu 

eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. 

b. Fardhu „Ain 

   Hukum mencari ilmu menjadi far«u „ain jika ilmu 

itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan 

muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu 
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mengenal Allah Swt. dengan segala sifat-Nya, ilmu 

tentang tatacara beribadah, dan sebagainya.
40 

3. Keutamaan Orang yang Menuntut Ilmu 

Orang-orang yang menuntut ilmu dan 

mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Swt. 

dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah 

Swt. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang 

menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah: 

a. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Swt. 

 
Artinya: “Dan Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 

berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-

Mujadillah/58:11) 

b. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti 

Dari Anas bin Malik ra. Rasulullah saw. 

bersabda, “Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan 

penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan 

pahalanya bersama para nabi.” (H.R. ad-Dailami) 

c. Merupakan sedekah yang paling utama 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. 

bersabda, “Sedekah yang paling utama adalah jika 

seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya 

kepada saudaranya sesama muslim.” (H.R. Ibnu Majah) 

d. Lebih utama dari pada seorang ahli ibadah 

Dari Ali bin Abi Talib ra. Rasulullah saw. 

bersabda, “Seorang alim yang dapat mengambil manfaat 

dari ilmunya, lebih baik dari seribu orang ahli ibadah.” 

(H.R. ad-Dailami). 
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e. Lebih utama dari śalat seribu raka‟at 

Dari Abu ªarr, Rasulullah saw. bersabda, 

“Wahai Aba ªarr, kamu pergi mengajarkan ayat dari 

Kitabullah telah baik bagimu dari pada śalat (sunnah) 

seratus rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu 

pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik 

daripada śalat seribu rakaat.” (H.R. Ibnu Majah).
41 

f. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang 

berjihad di jalan Allah.  

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda, 

“Bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu 

adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah.” 

(H.R. ad-Dailami). 

g.  Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan 

dimudahkan menuju surga. 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, 

“Tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul si suatu 

rumah dari rumah-rumah (masjid) Allah „Azza wa Jalla, 

mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara 

mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan 

menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah 

menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisi-

Nya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk 

menuntut ilmu melainkan Allah memudahkan jalan 

baginya menuju surga.” (H.R. Muslim dan Ahmad) 
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b) Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Ilmu Pengetahuan 

Q.S. at-Taubah/9:122 

1) Lafal Ayat dan Artinya 

 
Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari 

setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk 

memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”42 

2) Kandungan Ayat 

Dalam ayat ini, Allah Swt. menerangkan bahwa 

tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan 

perang, bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian 

kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas 

dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang, 

dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami 

ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu 

dapat diajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan 

dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta 

kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. 

Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan, 

oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang 

yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini Rasulullah 

saw. telah bersabda yang artinya, “Dari Anas bin Malik 

berkata, Rasulullah saw. bersabda, „Di akhirat nanti tinta 

ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata 

yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan 

darah syuhada”. (H.R. Ibnu Najar). 

Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari 

agamanya, serta mengamalkannya dengan baik, kemudian 
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menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum 

mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas 

umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan 

kemampuan dan pengetahuan masing-masing, karena 

Rasulullah saw. telah bersabda; 

Artinya: “Dari „Abdullah bin Amru, sesungguhnya 

Nabi saw. bersabda; “Sampaikanlah olehmu (apa-apa 

yang telah kamu peroleh) dariku walaupun hanya satu ayat 

al-Qur‟an”. (H.R. Bukhari). 

Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran 

agamanya, dan telah mengerti hukum halal dan haram, 

serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan 

lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan, 

dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat 

menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian umat Islam 

menjadi umat yang baik, sejahtera dunia dan akhirat.
43

 

Oleh karena ayat ini telah menetapkan bahwa 

fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat, 

maka tidaklah dapat dibenarkan bila ada orang-orang Islam 

yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar  

pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, 

apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai 

kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang 

belum menerima pengetahuan. 

c) Hadis tentang Mencari Ilmu dan Keutamaannya 

Hadis dari Ibnu Abd. Barr  

 
Artinya: “Rasulullah saaw. Bersabda; Mencari ilmu itu 

wajib bagi setiap muslim.  Dan sesungguhnya segala 

sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun 

bagi penuntut ilmu” (H.R. Ibnu Abdul Barr). 
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d) Pepatah Arab Tentang Menuntut Ilmu 

َعَمٍل َكالشََّجِر ِبالَ َثَمرٍ الِعْلُم ِبالَ   

 

  Artinya: “Ilmu tanpa pengalaman bagaikan pohon tak 

berbuah” 

Maksud dari pepatah tersebut yaitu apabila kita telah 

memiliki ilmu, maka kita wajib untuk mengamalkannya 

karena jika tidak diamalkan maka kita diibaratkan bagaikan 

pohon tak berbuah. Apabila kita telah memiliki ilmu kita 

harus memberi manfaat bagi semua orang bagaikan pohon 

yang memiliki buah, maka buahnya dapat dinikmati oleh 

orang disekitarnya. Karena dengan ilmu yang kita punya kita 

harus memenuhi kewajiban kita yaitu  األمر بالمعروف والنهي عن

 yang artinya menyuruh kepada suatu kebaikan dan المنكر

mencegah dari sesuatu yang diingkari oleh agama (mungkar). 

e) Menerapkan Perilaku Mulia 

Perilaku yang mencerminkan sikap memahami 

Q.S. at-Taubah/9:122, di antaranya tergambar dalam 

aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 

1. Jadilah orang yang berilmu (pandai), sehingga dengan 

ilmu yang dimiliki seorang muslim bisa mengajarkan 

ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada 

disekitarnya. Dan dengan demikian kebodohan yang 

ada dilingkungannya bisa terkikis habis dan berubah 

menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki 

wawasan yang luas. 

2. Jika tidak bisa menjadi orang pandai yang mengajarkan 

ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang 

yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari 

orang-orang pandai. 

3. Jika tidak bisa menjadi orang yang belajar, jadilah 

sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu 

pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan 

ilmu pengetahun kita bisa mengambil hikmah dari apa 

yang kita dengar. 

4. Jika menjadi pendengar juga masih tidak bisa, maka 

jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahun, 
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Metode 
Hypnoteaching 

(X) 

(Variabel Bebas) 

Hasil Belajar 
Peserta Didik 

(Y) 

(Variabel Terikat) 

diantaranya dengan cara membantu dan memuliakan 

orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas 

keilmuan seperti menyediakan tempat untuk 

pelaksanaan pengajian dan lain-lain. 

5. Janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak 

berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak 

menyukai ilmu. Jika diantara kita memilih yang kelima 

ini akan menjadi orang yang celaka.
44

 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang masalah serta mengacu 

pada kajian teoritis yang telah peneliti kemukakan diatas, 

selanjutnya akan dijelaskan pengaruh variabel bebas dan 

variabel terikat, untuk menggambarkan alir pemikiran disini 

peneliti dapat menggambarkan melalui diagram kerangka 

berpikir sebagai berikut : 

Bagan 3.1 

Bagan Variabel Bebas dan Variabel 

Terikat 
 

Keterangan : 

X : Metode Hypnoteaching 

Y : Hasil Belajar Peserta Didik 
 

Berdasarkan kerangka tersebut akan dibuktikan apakah 

penerapan Metode Hypnoteaching ini dapat memberikan 

pengaruh terhadap Hasil Belajar peserta didik. Dengan 

menggunakan metode yang tepat diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dikatakan 

memiliki kualitas apabila hasil belajar peserta didik dapat 

mengalami peningkatan dengan baik. Salah satu cara untuk 

meningatkannya adalah dengan menggunakan metode 

Hypnoteaching. 

Dalam metode pembelajaran Hypnoteaching 

menekankan pada perilaku peserta didik sehingga proses 

belajar mengajar menjadi efektif dan tertanam dalam diri 

peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dalam 

pembelajaran. 

Melalui teknik hipnosis, peserta didik dengan mudah 

tersugesti. Sehingga peserta didik yang terhipnosis dapat 

mengikuti sugesti yang diperintahkan sehingga perilaku peserta 

didik dapat disesuaikan dengan keinginan yang kita harapkan 

dan sesuai dengan sugesti yang diterima. 

E. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi hipotesisi juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang 

empirik dengan data.
45

 

Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis penelitian, 

peneliti hanya menduga duga atau jawaban sementara ada atau 

tidak pengaruh antara antara variabel X (Independent) dan 

variabel Y (Dependent). Maka hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) H1 : Terdapat perbedaan metode hypnoteaching dengan 

metode konvensional terhadap hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam kelas X di SMA N 1 Bandar Lampung. 

2) H0 : Tidak terdapat perbedaan metode hypnoteaching 

dengan metode konvensional terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam kelas X di SMA N 1 Bandar 

Lampung. 
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