
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi generasi 

mendatang sebagai sarana untuk memperbaiki dan menentukan arah tujuan suatu 

negara. Sebab pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan seseorang untuk menjadi lebih baik sebagaimana tercantum di dalam 

Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, bahwa: 

“Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu 

sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan 

sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu 

penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan..”  

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan 

mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang 

bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan 

menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang 

tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons 

tantangan baru dengan baik.
1

Menurut Gagne, belajar tidak merupakan sesuatu yang terjadi secara 

alamiah, akan tetapi hanya akan terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu 

yaitu kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari serta situasi belajar 

yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses 

belajar.
2

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

1
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sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 

siswa. Proses belajar yang dimaksud disini adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotor.
3
 Jadi dapat dismpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem 

yang digunakan oleh guru untuk membantu dan mendukung proses belajar siswa. 

Islam memberikan arahan setiap pekerjaan harus dilakukan secara 

profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin 

dilakukan oleh orang yang ahli. Rasul Allah SAW bersabda: 

 
Artinya: “Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka 

tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari)
4
 

 

Islam mementingkan profesionalitas yang diukur dari nilai keikhlasan 

bekerja sesai dengan tanggung jawab yang diemban hanya untuk mencari 

keridhoan Allah, penguasa Alam semesta. Semuanya berasal dari niat yang tulus.
5

 

Raslullah bersabda: 

 
Artinya: “Amal hanyalah tergantung dengan niatnya dan masing-masing orang 

hanya memperoleh apa yang diniatkannya”. (H.R Tirmidzi dan Darimi).
6
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Pendidikan merupakan usaha yang direncanakan untuk mengembangkan 

diri dalam semua aspek kehidupan di masa sekarang hingga masa mendatang. 

Oleh sebab itu pendidikan dimulai dari lahir hingga menutup mata. Pada 

pelaksanaannya maka guru harus menciptakan proses pembelajaran yang dapat 

memberikan motivasi belajar bagi siswa dan memberikan hasil belajar yang 

memuaskan. Keberhasilan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari penerapan 

strategi dlam pembelajaran. 

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pendekatan, 

dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi 

pelajaran dan pembelajar, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

secara efektif dan efisien.
7
  

Menurut J.J Hasibuddin dan Moedjiono strategi pembelajaran adalah pola 

umum perbuatan guru-murid di dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran. 

Pengertian strategi dalam hal ini menunjuk kepada karakteristik abstrak dari 

rentetan perbuatan guru-murid di dalam peristiwa pembelajaran. Strategi pada 

dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan 

diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran.
8
 Sedangkan menurut Kemp 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara 
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efektif dan efisien.
9
 Strategi dapat diimplementasikan dalam beberapa metode. 

Macam-macam strategi yang telah digunakan sekarang sangat beranekaragam. 

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh didapatkan ketika melakukan 

prapenelitian bahwa strategi pembelajaran yang sering digunakan oleh guru Al-

Qur’an Hadits kelas X MAN 1 Bandar Lampung  adalah strategi pembelajaran 

Aktif. 

Menurut Silberman belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber 

kumpulan strategi-strategi komprehensi. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk 

membuat peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang 

membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir 

tentang materi pelajaran.
10

 Silberman menuliskan 101 metode pembelajaran yang 

termasuk ke dalam strategi pembelajaran aktif (active learning), lima diantaranya 

digunakan dalam prosedur penelitian ini. Pertama, dengan menerapkan metode 

diskusi. Kedua, dengan menerapkan jigsaw. Ketiga, dengan menerapkan metode 

tutor sebaya. Keempat, dengan menerapkan group to group dan yang kelima, 

dengan menerapkan metode simulasi.
11

 Kemudian kelima metode tersebut 

dikolaborasikan untuk menghasilkan pembelajaran yang dinamis sehingga 

memunculkan proses pembelajaran yang efektif. Seperti halnya menurut Makmun 

bahwa guru selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat dalam mengajar 
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sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri siswa, dengan 

mengerahkan segala sumber dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat.
12

 

Dalam peraturan pemerintah RI No. 19/2005 Pasal 19 menyatakan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif secara memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologi peserta didik.
13

 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal (1) pendidikan adalah: “Usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara”. Tujuan kompetensi mata pelajaran pendidikan agama islam 

khususnya Alqur’an Hadist adalah sebagai berikut: Satu, meningkatkan kecintaan 

siswa terhadap Qur’an Hadis. Dua, membekali siswa dengan dalil-dalil yang 

terdapat dalam Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan 

menghadapi kehidupan. Tiga, meningkatkan kekhusuan siswa dalam beribadah 

terutama sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan 

surat/ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. 

Dari ketiga tujuan kompetensi tersebut, poin ketigalah yang paling penting 

yakni bagaimana siswa dapat melafalkan, membaca, menulis serta manghafal Al 

Qur’an dengan baik dan benar, karena apabila siswa mampu membaca dan 
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menulis Al Qur’an dengan baik, maka siswa akan lebih mudah menghafalnya 

yang kemudian akan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap Al Qur’an. 

Pada kenyataannya masih terdapat guru-guru yang belum sepenuhnya 

memahami tugasnya sebagai pengajar dan pendidik sehingga mereka kurang 

memperhatikan segi-segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang seharusnya 

dikuasai peserta didik dan jenjang tertentu. Hal ini mungkin dapat dimengerti 

mengingat cukup banyak masalah yang dihadapi seperti yang dikemukakan oleh 

Sri Wahyuni Djiwandono bahwa “semua guru dihadapkan pada masalah-masalah, 

masalah banyaknya siswa dalam kelas, masalah ekonomi dan kenakalan anak-

anak, masalah tekanan masyarakat yang kurang menghargai peranan guru dan 

sebagainya.
14

 

Al-Qur’an Hadis adalah salah satu dari cabang mata pelajaran PAI di 

Madrasah Aliyah yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis al-

qur’an dan hadis dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam 

Al-Qur’an, pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek 

tersebut dan hadis-hadis tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan. Salah satu ruang lingkup mata 

pelajaran Al Qur’an Hadis adalah Pengetahuan dasar membaca dan menulis al-

qur’an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu mata 

pelajaran Al Qur’an Hadis sangat penting, guna penanaman dini pada peserta 

didik tentang tatacara membaca al-qur’an dengan baik dan benar.
15
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Guru dituntut untuk dapat menguasai segala hal yang berhubungan dengan 

hal yang bersifat teknis dalam kegiatan pembelajaran, seperti menguasai strategi 

pembelajaran, menguasai berbagai media pembelajaran, menguasai pengkondisian 

kelas ketika proses pembelajaran, dan menguasai karakteristik dari peserta 

didiknya. 

Guru dalam melaksanakan tugasnya dituntut memiliki kinerja yang tinggi 

supaya tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran 

sehingga melahirkan kinerja yang baik dan siswa termotivasi untuk giat belajar 

yang pada akhirnya akan lahir lulusan-lulusan yang berkualitas dari MAN 1 Bandar 

Lampung. 
16

 

Jadi, esensi dari tingginya motivasi belajar siswa di MAN I Bandar 

Lampung adalah siswa harus terlibat langsung dalam pembelajaran. Untuk 

mewujudkan hal ini, siswa harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan 

bukan hanya objek tak bernyawa yang hanya di jejali dengan berbagai macam ilmu 

tetapi secara naluri tidak memiliki motivasi untuk belajar dan meningkatkan 

prestasi. Guru harus lebih kreatif dan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

siswa termotivasi untuk meningkatkan belajarnya. Dengan dukungan inilah, 

motivasi belajar siswa  akan meningkat pesat. Kondisi seperti inilah yang 

dibutuhkan dalam mewujudkan efektifitas dan pencapaian tujuan pendidikan yang 

terdapat pada kurikulum.  

Hamalik menyatakan fungsi motivasi adalah : a)  Mendorong timbulnya 

kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan 
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seperti belajar di dalam diri siswa. b)  Sebagai  pengarah, artinya  mengarahkan 

perbuatan kepada pencapaian dan kegiatan belajar dan tujuan yang diinginkan; c).  

Sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Kuat dan 

lemahnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 
17

 

Berdasarkan hasil pra survey diketahui bahwa guru di MAN I Bandar 

Lampung telah melakukan pengkondisian kelas dalam pembelajaran, namun 

belajar belajar siswa masih perlu ditingkatkan. Guru MAN I Bandar Lampung 

telah menerapkan strategi pembelajaran yang menarik namun motivasi dan hasil 

belajar siswa belum mengalami peningkatan.
18

 

Hasil belajar siswa akan tercapai dengan baik apabila guru dapat 

menyampaikan materi pembelajaran secara efektif, efisien dan kondusif. Hasil 

belajar merupakan timbal balik yang dihasilkan akibat kegiatan pembelajaran. 

Menurut Bloom dalam Thobroni hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

1. Domain Kognitif mencakup: 

a. Kowledge (pengetahuan, ingatan); 

b. Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas); 

c. Applikation (menerapkan); 

d. Analysis (menguraikan, menentukan hubungan); 

e. Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan 

baru); 

f. Evaluating (menilai). 

2. Domain Afektif mencakup: 

a. Receiving (sikap menerima); 

b. Responding (memberikan respons); 

c. Valuing (nilai); 

d. Organization (organisasi); 

e. Characterization (karakterisasi). 

3. Domain Psikomotor mencakup: 
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a. Initiatory; 

b. Pre-routine; 

c. Rountinized; 

d. Keterampilan produktif, teknik, fisik, social, manajerial, dan 

intelektual.
19

 

 

Lebih lanjut Thobroni menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasikan oleh para pakar 

pendidikan tidak dilihat secara fragmentis atau terpisah, tetapi secara 

komprehensif.
20

 

Menurut Susanto hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil 

belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar.
 21

 Sedangkan menurut Suprijono hasil belajar adalah pola-pola perubahan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
22

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Peneliti pada kesempatan ini menerapkan strategi pembelajaran aktif 

tipe index card match untuk meng mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar 

pada ranah kognitif. 
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Berdasarkan kegiatan pra survey yang dilakukan bulan Juli 2016 saat 

proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X Ilmu-Ilmu Sosial II, diperoleh 

data tentang hasil belajar AL-Qur’an Hadits sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data nilai hasil belajar Ulangan Harian Al-Qur’an Hadits siswa kelas X 

Ilmu-Ilmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung Tahun 2016/2017 

 

No. Kelas KKM 

Jumlah Siswa Persentase 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak Tuntas 

1 X. 1 70 17 8 68.00  32.00  
2 X. 2 70 28 16 63.64  36.36  
3 X. 3 70 34 10 77.27  22.73  
4 X. 4 70 32 12 72.73  27.27  

Jumlah 111 46 70.70  29.30  
Sumber: Dokumentasi nilai ulangan Harian. 

 

Tabel 1.1 di atas, menunjukan bahwa siswa kelas X Ilmu-Ilmu Sosial 

masih banyak yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau 

belum mencapai ketuntasan belajar. Terdapat 46 dari 157 atau 29.30% siswa yang 

belum  tuntas, sedangkan 111 dari 157 siswa atau 70.70 % siswa yang tuntas. 

Siswa terlihat pasif dalam proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Kekurangaktifan siswa kemungkinan disebabkan karena dalam proses 

pembelajaran guru lebih banyak kegiatan presentasi dibandingkan dengan 

keaktifan siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran berpusat pada guru (teacher 

centered). Pembelajaran di kelas belum menciptakan suasana belajar yang aktif, 

efektif dan menyenangkan. Pembelajaran juga kurang beragam sehingga siswa 

merasa jenuh dan bosan serta pembelajaran kurang menyenangkan, sehingga 

siswa mudah lupa dengan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian yang 

diajukan dengan judul: Pengaruh Strateti Pembelajaran dan Motivasi Belajar 
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Terhadap Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial II 

di MAN I Bandar Lampung”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas kita dapat memahami pentingnya 

pendidikan bagi kehidupan manusia, dan guru menjadi kunci terciptanya 

pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan nilai yang memuaskan. Tugas 

pokok guru adalah mengajar dan membantu siswa menyelesaikan masalah 

masalah belajar dan perkembangan pribadi dan sosialnya. masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

a. Guru Al-Qur’an Hadits telah berupaya menerpakan strategi pembelajaran yang 

tepat dengan materi pembelajaran, namun hasil belajar peserta didik masih 

perlu ditingkatkan. 

b. Guru sudah berupaya memberikan Motivasi belajar kepada peserta didik, 

namun hasil belajar terhadap mata pelajaran Al-Qur’an Hadits masih banyak 

yang dibawah KKM. 

 

2. Batasan Penelitian 

  Pada Penelitian ini supaya tidak terjadi pelebaran pembahasan, penulis 

hanya memfokuskan penelitian pada permasalahan : 

a. Strategi Pembelajaran. 

b. Motivasi Belajar. 

c. Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut 

diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh yang positif dan signifikan antara strategi  

Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Kelas X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung? 

2. Seberapa besar pengaruh yang positif dan signifikan antara Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas 

X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung? 

3. Seberapa besar pengaruh yang positif dan signifikan antara Strategi 

pembelajaran dan Motivasi Belajar secara simultan terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X Ilmu-llmu Sosial II 

MAN 1 Bandar Lampung? 

 

D. Hipotesis 

 Sebelum mengajukan hipotesis penelitian terlebih dahulu akan kemukakan 

focus tentang hipotesis. Menurut John Dewey yang dikutip oleh Sutrisno Hadi 

dalam bukunya Metodologi Research dikatakan bahwa cara berpikir akan berpijak 

pada langkah-langkah sebagai berikut : 1. The need, 2. The problem, 3. The 

hypothesis, 4. Collection of data as evidence, 5. Concluding belief.
23

 

                                                           
23

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985), h. 7. 
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 Di sini terlihat bahwa hipotesis menempati urutan ke tiga dalam pemikiran 

ilmiah dan merupakan penuntun bagi peneliti dalam pekerjaan-pekerjaan 

berikutnya untuk mencapai jawaban yang tepat dan benar. Untuk itu dalam 

mengemukakan kemungkinan-kemungkinan memecahkan masalah dapat 

didasarkan atas dasar apapun yang masih memerlukan pembuktian. 

 Sutrisno hadi mengatakan bahwa : Hipotesis adalah dugaan yang mungkin 

benar atau mungkin salah, dia akan ditolak jika salah dan diterma jika fakta-fakta 

membenarkannya.
24

 Sedangkan menurut Dennis P, Forcese, Stephen Richer 

adalah “An explanatory hypothesisnis an untested or un proven relationship 

among two or more variables”
25

. Maksudnya : Hipotesis adalah suatu dugaan 

sementara yang mana dugaan ini belum diuji atau belum dibuktikan antara dua 

fariabel atau lebih. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang kebenarannya harus 

dibuktikan dengan adanya alasan atau fakta-fakta yang membenarkan atau 

menolaknya. 

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah maka 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Strategi Pembelajaran 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas 

X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung. 

                                                           
24

Ibid, h. 63. 
25

Dennis P. Forcese, Stephen Richer, Soocial Research Methods, (New Jersey: Prentice h. l 

inc Englowood Cliffs, 1973), h.  40. 
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a. Ho =  Strategi Pembelajaran tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Kelas X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung 

b. Ha = Strategi Pembelajaran berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X Ilmu-llmu 

Sosial II MAN 1 Bandar Lampung. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Motivasi belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas 

X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung. 

a. Ho = Motivasi belajar tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Kelas X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung 

b. Ha = Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X 

Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Strategi  pembelajaran 

dan motivasi belajar secara simultan terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar 

Lampung. 

a. Jika propabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

b. Jika propabilitas < 0,05 maka Ha diterima 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mencari seberapa besar dan signifikansi pengaruh Strategi 

Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Kelas X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung. 

b. Untuk mencari seberapa besar dan signifikansi motivasi belajar terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X Ilmu-llmu 

Sosial II MAN 1 Bandar Lampung. 

c. Untuk mencari seberapa besar dan signifikansi Strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar 

Lampung. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh Strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Kelas X 

Ilmu-llmu Sosial II MAN 1 Bandar Lampung ini diharapkan memberi manfaat: 

a. Memperkaya khasanah kajian ilmu-ilmu pendidikan khususnya bidang 

pembelajaran Al-Qur’an Hadis.  

b. Menjadi sumbangan bagi dunia pendidikan umumnya, khususnya bagi MAN 1 

Bandar Lampung dalam melakukan proses pembelajaran di waktu yang akan 

datang guna peningkatan hasil belajar. 
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c. Menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas dalam pembelajaran. 

d. Memberikan pemahaman kepada Stakeholders yang ada bahwa peningkatan 

hasil belajar siswa merupakan salah satu dari upaya meningkatkan 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

F. Kerangka Pikir 

 Untuk tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan fokus dalam 

pembahasan penulisan penelitian, maka penelitian difokuskan pada : 

1. Strategi  Pembelajaran 

Menurut Moh. User Usman, proses belajar mengajar merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi 

dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar 

hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif.
26

 

Strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai 

tujuan tertentu.
27

 Dalam peperangan digunakan strategi peperangan dengan 

menggunakan sumber daya tentara dan peralatan perang untuk memenangi 

peperangan, dalam bisnis digunakan strategi bisnis dengan mengerahkan sumber 

daya yang ada sehingga tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan tercapai, 

                                                           
26

 Moh. User Usman. Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja. Rosdakarya, 

2006), h. 4 
27

 Made Wena,  Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 2 
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dalam pembelajaran digunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan 

berbagai sumber daya (guru dan media) untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kemp dalam buku Wina Sanjaya menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus di kerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, senada dengan 

pendapat diatas, Dick and Carey juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran 

itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang di gunakan secara 

bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.
28

 

Adapun strategi pembelajaran yang akan diadopsi dalam penelitian adalah 

mengacu pada strategi pembelajaran aktif yang dikemukakan oleh Silberman.  

Menurut Silberman belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan 

strategi-strategi komprehensi. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat 

peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja 

kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi 

pelajaran.
29

 Silberman menuliskan 101 metode pembelajaran yang termasuk ke 

dalam strategi pembelajaran aktif (active learning), lima diantaranya digunakan 

dalam prosedur penelitian ini. Pertama, dengan menerapkan metode diskusi. 

Kedua, dengan menerapkan jigsaw. Ketiga, dengan menerapkan metode tutor 

sebaya. Keempat, dengan menerapkan group to group dan yang kelima, dengan 

menerapkan metode simulasi.
30

 

                                                           
28

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta:Kencana, 2007), h. 124. 
29

 Melvin L. Silberman, Active learning 101 Cara Belajar siswa aktif, (Bandung: 

Nuansa, 2006), h. xxii 
30

 Ibid., h. 238 
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Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar 

adalah proses yang tidak bisa dipisahkan meliputi kegiatan yang dilakukan murid 

dan guru dalam situasi edukatif, yaitu mulai dari proses perencanaan oleh guru, 

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan kondisi yang menggarakkan diri pegawai/guru yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Pemikiran ini berimplikasi kepada 

bagaimana personil dalam  organisasi bekerja untuk mencapai  tujuan tersebut. 

Bagaimana seorang personil bekerja terkristalisasi dalam suatu konsep kinerja 

personil. Sikap mental yang siap secara psikofisik terbentuk karena pegawai/guru 

tersebut mampu mengolah otak dengan aktif dan lincah, memiliki keinginan maju, 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, energik, analisis sistematik, terbuka untuk 

menerima pendapat, inisiatif tinggi dan pikiran luas terarah. 

Singgih D. Gunarsa, mengartikan motivasi sebagai dorongan kehendak 

yang timbul dalam diri/ jiwa manusia. Adapun fungsi motivasi menurutnya 

adalah: 

a. Mendorong manusia untuk melakukan suatu aktifitas yang didasarkan 

atas pemenuhan kebutuhan 

b. Menentukan arah yang hendak dicapai 

c. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan guna 

mencapai tujuan yang diharapkan.
31

  

 

Karakteristik  siswa  yang  termotivasi dalam belajar,  mereka  akan 

bekerja  keras untuk mencapai prestasi yang baik, giat dalam belajar dan mampu 

                                                           
31

 Singgih D. Gunarsa, Pengantar Psikologi, (Jakarta: Mutiara, 1990), h. 93 
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merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Sebagai pendidik, guru  cenderung  mempercayai  kemampuan siswa  

yang memiliki motivasi belajar tinggi,  mau  berbagi  dan  menerima gagasan 

secara terbuka, menetapkan tujuan tinggi.  

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Dapat mempertahankan pendapatnya. (kalau sudah yakni akan sesuatu) 

f. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

g. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
32

 

 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang itu 

memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti itu akan sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan 

mencapai keberhasilan yang baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet 

dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Siswa yang 

belajar dengan baik tidak terjebak pada sesuatu yang rutinitas dan mekanis. Siswa 

yang harus mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah yakin dan 

dipandangnya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus juga peka dan 

responsive terhadap berbagai masalah umum, dan bagaimana memikirkan 

pemecahannya. Hal-hal itu semua harus dipahami benar oleh guru, agar dalam 

                                                           
32

 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h.85 
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berinteraksi dengan siswanya dapat memberikan motivasi yang tepat dan optimal. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap. 

Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru 

menetapkan tujuan belajar peserta didik yang berhasil dalam belajar adalah yang 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.
33

 

Peserta didik yang melakukan kegiatan belajar, akan selalu ingin tahu 

hasil dari kegiatannya itu. Hasil dari suatu kegiatan belajar dikatakan sebagai hasil 

belajar. Hasil belajar diperoleh melalui evaluasi hasil belajar. Davies 

mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana 

memberikan/menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk 

kerja, proses, orang, objek, dan masih banyak yang lain.
34

  

Howard Kingsley sebagaimana dikutip oleh Nana Sudjana, membagi 3 

macam hasil belajar yaitu; keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan 

pengertian, sikap dan cita-cita.
35

 Setelah melalui proses belajar maka peserta didik 

diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar 

yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menjalani proses belajar. 

Sujana berpendapat, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Tujuan belajar adalah 

                                                           
33

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

2008), h. 14 
34

 Davies K. Ivor. Instructional Technique, (Indiana: McGraww-Hill, Inc, 1981),  h. 3 
35

 Nana Sudjana, Op.cit.,  h. 17 
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sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa peserta didik telah melakukan 

perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-

sikap yang baru, yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik.
36

 

Sedangkan Gagne sebagaimana dikutip oleh Asep Jihad, membagi lima 

kategori hasil belajar, yakni “informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi 

kognitif, sikap, dan keterampilan motoris”. 
37

 Dalam sistem pendidikan nasional 

rumuan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler baik tujuan instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dan Benyamin Bloom yang secara garis 

besar membagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. 

Hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar pada akhirnya difungsikan dan 

ditujukan untuk keperluan berikut : 

a. Untuk diagnostik dan pengembangan. Maksudnya adalah penggunaan 

kegiatan evaluasi hasil belajar sebagai dasar pendiagnosisan 

kelemahan dan keunggulan peserta didik beserta sebabsebabnya.  

b. Untuk penempatan. Maksudnya hasil dari evaluasi hasil belajar 

menjadi dasar pertimbangan menempatkan peserta didik sesuai 

dengan tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki. 
38

 

 

Menurut Davies sebagai kegiatan yang berupaya untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, maka 

evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah yang terkandung dalam 

tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik 

dklasifikasikan menjadi tiga yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

                                                           
36

 Ibid, h. 15 
37

Asep Jihad dan Abdul Haris, Op.cit., h. 22 
38

Nurkanca, Wayan Sunartana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 

4-5 
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psikomotorik.
39

 Yang dimaksud  hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar dari aspek kognitif dan psikomotorik berupa hasil nilai setelah diadakan 

tes, serta hasil belajar aspek afektif berupa sikap dan respon peserta didik terhadap 

proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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Davies, Op.cit., h. 97 

 

STRATEGI  PEMBELAJARAN (X1) 

 

Strategi pembelajaran aktif (active learning) 

1. Menerapkan metode diskusi. 
2. Menerapkan metode jigsaw. 
3. Menerapkan metode tutor sebaya.  

4. Menerapkan group to group  dan  
5. Menerapkan metode simulasi. 

 
Sumber: Melvin L. Silberman, Active 

learning 101 Cara Belajar siswa aktif, 

(Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 238) 
 

 

MOTIVASI BELAJAR (X2) 

 

1. Tekun menghadapi tugas  

2. Ulet menghadapi kesulitan  

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-

macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Dapat mempertahankan pendapatnya 

6. Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini itu 

7. Senang mencari dan memecahkan masalah 

soal-soal. 
 

Sumber : Sardiman A.M, Interaksi dan 

Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007), h.85 

 

 

HASIL BELAJAR AL-QUR;AN 

HADIS (Y) 

 

1. Ranah kognitif, 

2. Ranah afektif, dan  

3. Ranah psikomotorik 

 


