
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORETIK 

 

A. Deskripsi Teori  

1. Konsep Variabel 

Menurut  Suharsimi Arikunto “Variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sering pula 

dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan 

dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti”.
1
 Variabel adalah sesuatu 

sifat yang dapat memiliki bermacam nilai atau sesuatu yang bervariasi.
2
  

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian adalah obyek atau faktor yang menjadi sasaran penelitian, 

sedangkan yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Bebas 

Merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada variabel 

terikat, sehingga tanpa variabel ini tidak akan muncul variabel terikat, 

untuk itu variabel bebas dalam studi ini adalah “Strategi Pembelajaran”. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 strategi. Untuk Strategi 

Pembelajaran Langsung (Expository) terdapat lima tahapan pembelajaran 

yaitu:  

 

                                                           
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI, 

Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 118 
2
  Edi Kusnadi, Metodologi Penelitia Cet 1, Ramayana Pers & STAIN Metro, 2008, h. 

64 
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a. Tahap Persiapan (Preparation) 

1) Mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif 

2) Membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar 

3) Merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa 

4) Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka 

b. Tahap Penyajian (Presentation) 

1) Penggunaan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami 

2) Penggunaan intonasi suara yang tepat 

3) Melakukan kontak mata langsung antara guru dan siswa 

4) Penggunaan trik-trik pleh guru di sela pembelajaran agar siswa 

tidak bosan 

c. Tahap Menyimpulkan (Generalization) 

1) Mengulang intisari dari pokok pembahasan 

2) Memberikan beberapa pertanyaan yang relevan terkait materi yang 

telah disajikan 

3) Melakukan maping/pemetaan keterkaitan antar pokok-pokok 

materi. 

d. Tahap Mengaplikasikan (Aplication) 

1)  Memberikan tugas yang relevan terkait materi yang telah disajikan 

2)  Memberikan tes yang relevan terkait materi yang telah disajikan 

Untuk Strategi Pembelajaran Tidak Langsung (Inkuiri) menggunakan 

tahapan sebagai berikut
13

 : 

                                                           
13

 Ibid, h. 201 
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1) Orientasi (langkah untuk membina suasana ataupun iklim 

pembelajaran yang responsif) 

- Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa. 

- Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk mencapai tujuan. (dijelaskan langkah-langkah inkuiri) 

- Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar untuk 

memberikan motivasi belajar siswa 

2) Merumuskan masalah (langkah membawa siswa pada suatu persoalan 

yang mengandung teka teki) 

3) Merumuskan hipotesis (jawaban sementara dari suatu permasalahan) 

4) Mengumpulkan data (aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan) 

5) Menguji hipotesis (proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data) 

6) Merumuskan kesimpulan (proses mendeskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis) 

b. Variabel Terikat  

Variabel ini muncul disebabkan karena pengaruh timbulnya 

variabel bebas. Variabel terikat dalam pembahasan ini adalah ”Prestasi 

Belajar bidang studi Pedidikan Agama Islam siswa kelas V” Dalam hal 

ini lebih penulis tekankan pada prestasi belajar siswa bidang studi 
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Pendidikan Agama Islam yang peneliti ambil dari buku legger SD N 2 

Kaliwungu. 

2. Teori  

a. Strategi Pembelajaran 

1) Pengertian Strategi pembelajaran 

Secara bahasa strategi biasa diartikan sebagai siasat, kiat, 

trik, atau cara. Sedang secara umum strategi ialah suatu garis-garis 

besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
4    

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia 

militer yang artinya sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan 

militer untuk memenangkan suatu peperangan.
5
  

Dalam dunia pendidikan istilah strategi biasanya 

dirangkaikan dengan strategi belajar mangajar itu sendiri, para ahli 

pendidikan memberikan berbagai sudut pandang yang beragam. 

Menurut Hamzah Strategi pembelajaran adalah: 

Cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih 

kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran, pemilihan tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi sumber belajar, 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
6 

  

 

Sedangkan menurut Dick and Carey yang dikutip oleh Wina 

Sanjaya, menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah 

                                                           
4
  Pupuh Fathurrohman et.al., Startegi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep 

Umum dan Konsep Islami, Rafika Aditama, Bandung, 2007, h.3 
5
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Kencana, Jakarta, 2009, h. 125 

 
6
  Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h.3 
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suatu set materi dan peosedur pembelajaran yang digunakan secara 

bersama-sama untuk menimbulakan hasil belajar pada siswa.
7
  

Kemudian menurut Gerlach dan Ely yang dikutip oleh 

Hamzah B.Uno, menjelaskan bahwa: 

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih 

untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan 

oleh mereka bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi 

sifat lingkup dah urutan kegiatan pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman belajar peserta didik.
8
 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa  strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih dan digunakan 

oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan 

memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 

pambelajaran dapat dikuasai diakhir kegiatan belajar mengajar. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan strategi pembelajaran, 

seorang guru dapat memilih strategi apa saja jika itu dianggap yang 

paling tepat dan paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran 

pendidikan. Sudah barang tentu bentuk metode, penggunaan media 

maupun teknik penggunaannya sudah disesuaikan dengan kondisi 

dan kemampuan siswa. 

                                                           
7
  Wina Sanjaya, Op.Cit, h.126 

8
  Hamzah B.Uno, Op.Cit, h.1 
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Berdasarkan karakteristik dari setiap model pembelajaran 

tersebut, Joyce dan Weil mengklasifikasi model-model 

pembelajaran kedalam empat rumpun model, yaitu :  

1. Rumpun Model Pengolahan Informasi (The Information 

Processing 

Models). 

Model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun 

ini bertolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi oleh manusia 

dengan memperkuat dorongan-dorongan internal (datang dari 

dalam diri) untuk memahami dunia dengan cara menggali dan 

mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan 

mengupayakan jalan keluarnya serta pengembangkan bahasa untuk 

mengungkapkannya. Kelompok model ini menekankan pada 

peserta didik agar memilih kemampuan untuk memproses 

informasi sehingga peserta didik yang berhasil dalam belajar 

adalah yang memiliki kemampuan dalam memproses informasi. 

Dalam rumpun model pembelajaran ini terdapat 7 model 

pembelajaran, yaitu :  

a. Pencapaian Konsep (Concept Attainment)  

b. Berpikir induktif (InductiveThinking)  

c. Latihan Penelitian (Inquiry Training)  

d. Pemandu Awal (Advance Organizer)  
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e. Memorisasi (Memorization)  

f. Pengembangan Intelek (Developing Intelect)  

g. Penelitian Ilmiah (Scientic Inquiry) 

2. Rumpun Model Personal (Personal Models)  

Rumpun model personal bertolak dari pandangan kedirian atau 

“selfhood” dari individu. Proses pendidikan sengaja diusahakan 

yang memungkinkan seseorang dapat memahami diri sendiri 

dengan baik , sanggup memikul tanggung jawab untuk pendidikan 

dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. 

Penggunaan model-model pembelajaran dalam rumpun personal 

ini lebih memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan 

berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga 

manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas 

tujuannya. Dalam rumpun model personal ini terdapat 4 model 

pembelajaran, yaitu : 

a. Pengajaran Tanpa Arahan (Non Directive Teaching)  

b. Model Sinektik (Synectics Model)  

c. Latihan Kesadaran (Awareness Training)  

d. Pertemuan Kelas (Classroom Meeting) 

3. Rumpun Model Interaksi Sosial (Social Models) 
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Penggunaan rumpun model interaksi sosial ini menitik beratkan 

pada pengembangan kemampuan kerjasama dari para siswa. Model 

pembelajaran rumpun interaksi sosial didasarkan pada dua asumsi 

pokok, yaitu (a) masalah-masalah sosial diidentifikasi dan 

dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatanm-kesepakatan yang 

diperoleh di dalam dan dengan menggunakan proses-proses sosial, 

dan (b) proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk 

melakukan perbaikan masyarakat dalam arti seluas-luasnya secara 

build-in dan terus menerus. Dalam rumpun model interaksi sosial 

ini terdapat 5 model pembelajaran, yaitu :  

a. Investigasi Kelompok (Group Investigation)  

b. Bermain Peran (Role Playing)  

c. Penelitian Yurisprudensial (Jurisprudential UInquiry)  

d. Latihan Laboratoris (Laboratory Training)  

e. Penelitian Ilmu Sosial  

4.   Rumpun Model Sistem Perilaku (Behavioral Systems) 

Rumpun model system perilaku mementingkan penciptaan 

sistem lingkungan belajar yang memungkinkan penciptaan sistem 

lingkungan belajar yang memungkinkan manipulalsi penguatan 

tingkah laku (reinforcement) secara efektif sehingga terbentuk pola 

tingkah laku yang dikehendaki. Model ini memusatkan perhatian 
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pada perilaku yang terobservasi dan metode dan tugas yang 

diberikan dalam rangka mengkomunikaksikan keberhasilan. Dalam 

rumpun model sistem perilaku ini terdapat 5 model pembelajaran, 

yaitu :  

a. Belajar Tuntas (Mastery Learning)  

b. Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)  

c. Belajar Kontrol Diri (Learning Self Control)  

d. Latihan Pengembangan Keterampilan dan Konsep (Training for 

Skill and Concept Development)  

e. Latihan Assertif (Assertive Training).  

b. Kriteria Pemilihan Strategi Pembelajaran 

Kriteria strategi pembelajaran adalah aturan tentang 

menentukan peringkat-peringkat kondisi sesuatu atau rentangan-

rentangan nilai agar data yang diperoleh dari lapangan dapat 

dipahami oleh orang lain dan bermakna bagi pengambil keputusan 

dalam rangka memilih strategi pembelajaran yang terbaik, tepat, 

dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.  

Pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Selain itu juga harus disesuaikan dengan jenis 

materi, karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi dimana 
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proses pembelajaran tersebut akan berlangsung. Terdapat beberapa 

metode dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, 

tetapi tidak semua sama efektifnya dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Menurut Bambang  Warsita, pemilihan strategi pembelajaran 

dapat berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria sebagai berikut: 

a) Tujuan Belajar, yaitu jenis dan jenjangnya; 

b) Materi atau isi pelajaran, yaitu sifat, kedalaman, dan 

banyaknya; 

c) Peserta didik, yaitu latar belakang, motivasi, gaya belajar serta 

kondisi fisik dan mentalnya; 

d) Tenaga kependidikan yaitu jumlah, kualifikasi, dan 

kompetensinya; 

e) Waktu yaitu lama dan jadwalnya; 

f) Sarana yang dapat dimanfaatkan; 

g) Biaya.
9
 

Sedangkan menurut Hamzah B.Uno Pemilihan strategi 

pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria berikut: 

a) Orientasi strategi pada tugas pembelajaran, 

b) Relevan dengan isi/materi pembelajaran, 

c) Metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan 

yang ingin dicapai, 

                                                           
9
 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasi, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2008, h. 283-284 
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d) Media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera 

peserta didik secara simultan.
10

 

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa, 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan 

berbagai sumber belajar dan memberi kesempatan kepada para 

peserta didik untuk tidak saja menerima dan mengungkapkan, 

tetapi juga menerapkan apa-apa yang dipelajarinya. Memilih 

strategi pembelajaran hendaknya tidak dilakukan secara 

sembarangan, tetapi didasarkan pada kriteria tertentu. 

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dapat membantu 

peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Untuk 

itu pengajar haruslah berpikir strategi manakah yang paling efektif 

dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Penggunaan media sangat penting seperti dijelaskan : “Guru tidak 

cukup hanya memiliki pengetahuan saja, akan tetapi juga harus 

memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media dengan 

baik”.
11

 

Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam strategi 

pembelajarn ini adalah apakah seorang guru mampu memanfaatkan 

alat dan media belajar yang ada, apakah dengan alat itu guru 

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Itulah masalah yang  

harus dibuktikan oleh seorang guru. 

                                                           
10

 Hamzah B.Uno, Op.Cit, h. 9 
11

 Oemar Hamalik, Media Pendidikan Cet ke-7, Citra Aditya Bakti, Bandung,1994, h.6 
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Agar siswa tidak cepat merasa bosan dalam belajar seorang 

guru harus memiliki variasi dalam mengajar, terutama dalam 

penggunaan metode mengajar. Pentingnya penggunaan metode ini 

dijelaskan oleh suatu pendapat : “Dalam praktek mengajar yang 

dipertunjukkan guru sangat beraneka ragam, meskipun maksudnya 

sama.”
12

 Maksudnya adalah dalam mengajar seorang guru 

hendaknya menggunakan aneka metode atau bervariasi sehingga 

tidak hanya dengan metode itu-itu saja.  

c. Tujuan Pembelajaran 

Belajar pada hakekatnya merupakan proses kegiatan secara 

konstruktif. Hal ini sejalan dengan UU SISDIKNAS No 20 Tahun 

2003 yang menyatakan : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, dan ahklak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
13

 

 

Perubahan perilaku dalam belajar mencakup seluruh aspek 

pribadi peserta didik, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagaimana yang dikemukakan Bloom dkk yang 

dikutip Harjanto. Tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan 

berdasarkan pendekatan tertentu, meliputi: 

                                                           
12

  Mohammad  Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung, 1989, 

h.57 
13

 Departemen Agama RI, UU RI No.14 Th.2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI 

No.20 Th.2003 tentang SISDIKNAS, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta , 2006,  h. 46 
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a) Aspek Kognitif 

 

 Merupakan penguasaan pengetahuan yang menekankan 

pada mengenal dan mengingat kembali bahan yang telah 

diajarkan dan dapat dipandang sebagai dasar atau landasan 

untuk membangun pengetahuan yang lebih kompleks dan 

abstrak, dan merupakan kemampuan- kemampuan intelektual 

(pengetahuan) yang menekankan  pada proses mental untuk 

mengorganisasikan bahan yang telah diajarkan. Tingkatan-

tingkatan hasil belajar aspek kognitif, sebagai berikut
14

 : 

(1) Ingatan atau Pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat 

bahan yang telah dipelajari. 

(2) Pemahaman (Comprehension), yaitu kemampuan untuk 

menyimpulkan bahan yang telah diajarkan. Untuk mendapat 

hasil belajar demikian diperlukan pemahaman atau daya 

menangkap dan mencerna bahan, sehingga siswa mampu 

memahami apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat 

mempergunakannya. 

(3) Penerapan (Application), yaitu kemampuan menggunakan 

bahan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan nyata. 

(4) Analisis, kemampuan menguraikan, mengidentifikasi dan 

mempersatukan bagian yang terpisah menghubungkan antar 

bagian yang guna membangun suatu keseluruhan.    

                                                           
14

 Zakiah Daradjat , Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 

2008, h.197 
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(5) Sintesis, yaitu kemampuan untuk menyusun kembali unsur-

unsur sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu 

keseluruhan yang baru. 

(6) Penilaian (Evaluation), yaitu kemampuan mengkaji nilai 

atau harga sesuatu, seperti pernyataan atau laporan 

penelitian yang didasarkan suatu kriteria.
15

 

b) Aspek Afektif 

 Aspek yang bersangkut-paut dengan sikap mental, perasaan 

dan kesadaran siswa. Hasil belajar dalam aspek ini diperoleh 

melalui proses internalisasi, yaitu: suatu proses kearah 

pertumbuhan batiniah atau rohaniah siswa. Pertumbuhan ini 

terjadi ketika siswa menyadari sesuatu “nilai” yang terkandung 

dalam pengajaran agama dan kemudian nilai-nilai itu dijadikan 

suatu “system nilai diri” sehingga menuntun segenap pernyataan 

sikap, tingkah laku dan perbuatan moralnya dalam menjalani 

kehidupan ini. Tingkatan-tingkatan hasil belajar aspek afektif, 

sebagai berikut: 

(1) Penerimaan, yakni kesediaan siswa untuk mendengarkan 

dengan sungguh-sungguh terhadap bahan pengajaran 

agama, tanpa melakukan penilaian, berprasangka atau 

menyatakan sesuatu sikap terhadap pengajaran itu. 

                                                           
15

  Nanang Hanafiah, Konsep Strategi Pembelajaran, Refika Aditama, Bandung, 2009, 

h.21 
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(2) Memberikan respon atau jawaban, berkenaan respons-

respons yang terjadi karena menerima atau mempelajari 

pelajaran agama. Dalam hal ini siswa diberikan motivasi 

agar menerima secara aktif,ada partisipasi atau keterlibatan 

siswa dalam menerima pelajarn yang merupakan pangkal 

dari belajar sambil berbuat.  

(3) Penilaian. Penilaian disini menunjuk pada asal artinya, yaitu 

bahwa sesuatu memiliki nilai atau harga. Dalam hal ini, 

tingkah laku siswa dikatakan bernilai atau berharga, jika 

tingkah laku itu dilakukan secara tetap atau konsisten. 

(4) Pengorganisasi nilai , untuk memiliki suatu nilai atau sikap 

diri yang tegas jelas terhadap sesuatu harus dilalui proses 

pilihan terhadap berbagai nilai-nilai yang sama-sama 

relevan. Disinilah kebutuhan akan kemampuan siswa untuk 

mengorganisasikan nilai-nilai kedalam suatu sistem, 

menetapkan saling hubungan antara nilai-nilai, dan 

menemukan mana yang dominan dan mana yang kurang 

dominan. Dengan singkat siswa memiliki kemampuan 

untuk mengorganisasi nilai-nilai.  

(5) Karakterisasi dengan suatu nilai. Dalam tingkat tertinggi ini 

internalisasi telah menjadi matang, sehingga menyatu 

dengan diri, artinya nilai-nilai itu sudah menjadi milik dan 

kedudukannya telah kokoh sebagai watak atau karakter dari 
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pemiliknya, dan mengendalikan seluruh tingkah laku dan 

perbuatannya.
16

 

c) Aspek Psikomotor (keterampilan) 

 Aspek psikomotor bersangkut dengan keterampilan yang 

lebih bersifat faaliah dan konkret. Walaupun demikian hal 

itupun tidak terlepas dari kegiatan belajar yang bersifat mental 

(pengetahuan dan sikap). Hasil belajar aspek ini merupakan 

tingkah laku nyata dan dapat diamati. Tingkatan-tingkatan hasil 

belajar aspek psikomotor, sebagai berikut
17

: 

(1) Persepsi, yaitu pemakaiaan alat-alat perasa untuk 

membimbing efektifitas gerak. 

(2) Kesiapan (set), yaitu kesediaan untuk mengambil tindakan. 

(3) Respons terbimbing (guided renpons), yaitu tahap awal 

belajar keterampilan lebih kompleks, meliputi peniruan 

gerak yang dipertunjukkan kemudian mencoba-coba dengan 

menggunkan tanggapan jamak dalam menangkap suatu 

gerak. 

(4) Mekanisme, yaitu gerak penampilan keterampilan yang 

proses dimana gerak yang telah dipelajari, kemudian 

diterima atau diadopsi menjadi kebiasaan sehingga dapat 

ditampilkan dengan penuh percaya diri dan mahir. 

                                                           
16

 Zakiah Daradjat , Op.cit, h.201-204 
17

  Ibid,  h. 205 
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(5) Respons nyata kompleks (complex overt respons), yaitu 

penampilan gerakan secara mahir dan cermat dalam bentuk 

gerakan yang rumit, aktivitas motorik berkadar tinggi. 

(6) Penyesuaian (Adaptation) yaitu keterampilan yang telah 

dikembangkan secara lebih baik sehingga tampak dapat 

mengolah gerakan dan menyesuaikan dengan tuntutan dan 

kondisi yang khusus dalam suasana yang lebih problematis.
 
 

(7) Penciptaan (Origination), yaitu penciptaan pola gerakan 

baru yang sesuai dengan situasi dan masalah tertentu 

sebagai kreativitas.
18

 

b. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran 

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. dikelompokkan kedalam strategi penyampaian 

penemuan atau expository dan inquiry, dan strategi pembelajaran 

kelompok dan strategi individual atau groups dan individual learning. 

Jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu: 

1) Strategi expositori atau juga disebut direct instruction 

2) Strategi Inquiry (tidak langsung) 

3) Strategi pembelajaran individual 

4) Strategi belajar kelompok dilakukan secara beregu.
19

 

Dari keempat jenis strategi pembelajaran di atas, yang diambil 

untuk dijadikan bahan penelitian adalah strategi expository dan 
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strategi inquiry yaitu strategi pembelajaran langsung dan tak langsung 

dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Strategi expositori atau juga disebut direct instruction yaitu bahan 

pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa 

dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Guru berfungsi sebagai 

penyampaian informasi. Dalam  strategi ini materi pelajaran 

disajikan begitu saja kepada siswa; siswa tidak dituntut untuk 

mengolahnya. Kewajiban siswa adalah menguasainya secara 

penuh. 

a.)  Konsep dan Prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Expository 

Strategi pembelajaran expository adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian 

materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 

pelajaran secara optimal. Roy Killen menamakan strategi 

expository ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung 

(direct instruction). Dalam hal ini materi langsung disampaikan 

oleh guru, siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. 

Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi
20

.  

Adapun prinsip-prinsip penggunaan strategi 

pembelajaran expository yaitu : Pertama, berorientasi pada 
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tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran meruapakan 

ciri utama dalam strategi pembelajaran expository melalui 

metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian 

materi tanpa tujuan pembelajaran, justru tujuan itulah yang 

harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi 

ini. Kedua, prinsip komunikasi. Sebagai suatu strategi 

pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian, 

maka prinsip komunikasi merupakan prinsip yang sangat 

penting untuk diperhatikan, bagaimana upaya yang bias 

dilakukan agar setiap guru dapat menyampaikan materi dengan 

komunikatif dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

oleh siswa sehingga dapat menghilangkan setiap kemungkinan 

gangguan yang bisa mengganggu proses pembelajaran melalui 

proses penyampaian sehingga materi dapat diterima dan 

dipahami oleh siswa secara keseluruhan.  

Ketiga, prinsip kesiapan. Kesiapan merupakan salah 

satu hukum belajar, guru harus memosisikan siswa dalam 

keadaan siap agar apa yang guru sampaikan dapat diterima 

dengan baik karena setiap individu akan merespon dengan baik 

dan cepat manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. 

Keempat, prinsip berkelanjutan. Expository yang berhasil 

adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa 

siswa pada situasi ketidakseimbangan (Disequilibrium), 
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sehingga mendorong siswa untuk mencari dan menemukan 

atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri.
21

 

b)  Prosedur Pelaksanaan Strategi Expository 

Sebelum diuraikan tahapan penggunaan strategi 

expository terlebih dahulu diuraikan beberapa hal yang harus 

dipahami oleh setiap guru yang akan menggunakan strategi ini. 

Pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 

Merumuskan merupakan langkah pertama yang harus disiapkan 

guru. Sering terjadi, proses pembelajaran dengan cara bertutur, 

guru terlena dengan pembahasan yang dilakukannya, sehingga 

materi pelajaran menjadi melebar dan tidak focus pada 

permasalahan yang sedang dibahas.  

Kedua, kuasai materi pelajaran dengan baik. 

Penguasaan materi pelajaran dengan baik merupakan syarat 

mutlak penggunaan strategi expository. Penguasaan materi 

yang sempurna akan membuat kepercayaan diri guru 

meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas, ia akan 

bebas bergerak, berani menatap siswa, tidak takut dengan 

perilaku-perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya 

proses pembelajaran. 

Ketiga, kenali medan dan berbagai hal yang dapat 

memengaruhi proses penyampaian. Pengenalan medan yang 
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baik memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai 

kemungkinan yang dapat menganggu proses penyajian materi 

pelajaran. Beberapa hal yang berhubungan dengan medan yang 

harus dikenali diantaranya : latar belakang, minat, gaya siswa 

yang akan menerima materi dan kondisi ruangan.
22

 

Ada beberapa langkah dalam penerapan strategi 

expository yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

indicator intrumen penelitian yaitu : Pertama, Tahap persiapan. 

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan di 

antaranya memberikan sugesti yang positif dan hindari sugesti 

yang negative, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang 

harus dicapai dan bukalah file dalam otak siswa. Kedua, tahap 

penyajian. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap ini 

yaitu tentang penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga 

kontak mata dengan siswa dan menggunakan joke-joke yang 

menyegarkan. Ketiga, tahap menyimpulkan. Menyimpulkan 

dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya dengan cara 

mengulang kembali inti materi atau dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi. Keempat, 

tahap mengaplikasikan. Teknik yang biasa dilakukan pada 

tahap ini adalah dengan memberikan tugas atau tes yang sesuai 

dengan materi pelajaran yang telah disajikan 
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c)   Keunggulan dan Kelemahan Strategi Expository
23

 

>   Keunggulan 

- guru bias mengontrol urutan dan keluasan materi 

pembelajaran, dengan demikian ia dapat mengetahui 

sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang 

disampaikan. 

- materi yang dikuasai cukup luas dalam waktu yang 

terbatas 

- siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu 

materi pelajaran sekaligus mengobservasi 

- keuntungan lain adalah strategi ini bias digunakan untuk 

jumlah siswa dan kelas yang besar. 

>  Kelemahan 

- hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki 

kemampuan mendengar dan menyimak secara baik 

- tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu 

baik perbedaan kemampuan, minat, bakat serta gaya belajar 

siswa. 

- akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal 

sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan 

berpikir kritis. 
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- sangat tergantung pada kemampuan guru terhadap apa 

yang dimikili guru, tanpa itu dipastikan proses belajar tidak 

mungkin berhasil. 

- kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan 

materi pembelajaran sangat terbatas karena komunikasi 

hanya satu arah.  

b. Strategi Inquiry (tidak langsung), dalam strategi ini bahan 

pelajaran dicari dan di temukan sendiri oleh siswa melalui berbagai 

aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator dan 

pembimbing bagi siswanya. 

a.) Konsep Dasar Inquiry 

Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara 

kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada beberapa 

hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. 

Pertama, menekankan pada aktivitas siswa seccara maksimal 

untuk mencari dan menemukan, siswa tidak hanya berperan 

sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara 

verbal tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti 

dari materi pelajaran itu sendiri. Kedua, aktivitas yang 

dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan 

sendiri sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. 
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Ketiga, kemampuan berpikir berkembang secara sistematis, 

logis dan kritis.
24

 

Strategi pembelajaran ini merupakan bentuk dari 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, strategi 

inquiry akan efektif manakala : 

- Siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu 

permasalahan yang ingin dipecahkan, penguasaan materi 

bukan sebagai tujuan utama pembelajaran akan tetapi lebih 

dipentingkan pada proses. 

- Bahan yang diajarkan bukan fakta atau konsep yang sudah 

jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. 

- proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa 

terhadap sesuatu. 

- Mengajarkan pada sekelompok siswa yang memiliki 

kemauan dan kemampuan berpikir. 

- Jumlah siswa yang belajar tidak terlalu banyak 

- Guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan 

pendekatan yang berpusat pada siswa. 

b.) Prinsip Penggunaan Strategi Inquiry 

- Berorientasi pada pengembangan intelektual, tujuan utama 

strategi ini adalah pengembangan kemampuan berpikir. 

                                                           
24

Ibid, h. 196  



36 

 

- Prinsip interaksi, pembelajaran sebagai proses interaksi 

menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar tetapi 

sebagai pengatur lingkungan. Guru perlu mengarahkan agar 

siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya 

melalui interaksi mereka. 

- Prinsip bertanya, kemampuan guru untuk bertanya dalam 

setiap langkah sangat diperlukan agar siswa mempunyai 

kemampuan untuk menjawab. 

- Prinsip belajar untuk berpikir, pembelajaran berpikir adalah 

pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal untuk 

merangsang daya piker siswa. 

- Prinsip keterbukaan, memberikan kebebasan kepada anak 

untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan 

logika dan nalarnya sendiri. 

c.) Langkah Penggunaan Strategi Inquiry 

- Orientasi 

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi 

ini adalah : menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang 

diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Menjelaskan pokok-

pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan. Menjelaskan pentingnya topik yang akan 

dipelajari untuk memotivasi siswa.   

- Merumuskan masalah 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah 

: masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. 

Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka 

teki yang jawabannya pasti. Konsep-konsep dalam masalah 

adalah konsep yang sudah diketahui oleh siswa 

- Mengajukan hipotesis 

- Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaing informasi 

dari berbagai sumber. 

- Menguji hipotesis 

Kebenaran jawaban yang diberikan harus didukung oleh 

data  yang ditemukan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

- Merumuskan kesimpulan 

Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan 

kesimpulan adalah gong-nya dalam proses pembelajaran. 

d.) Kesulitan-kesulitan Implementasi Strategi Inquiry 

Sebagai suatu strategi baru, dalam penerapannya terdapat 

beberapa kesulitan diantaranya : Pertama, proses berpikir yang 

menekankan pada dua sayap yaitu proses belajar dan hasil 

belajar. Selama ini guru yang sudah terbiasa dengan 

menyampaikan informasi yang lebih menekankan pada hasil 

belajar, banyak yang merasa keberatan untuk mengubah pola 
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mengajarnya. Kedua, sejak lama tertanam dalam budaya 

belajar siswa bahwa belajar pada dasarnya adalah menerima 

materi dari guru, dengan demikian bagi mereka guru adalah 

sumber belajar yang utama sehingga akan sulit manakala diajak 

untuk memecahkan suatu persoalan. 

e.) Keunggulan dan Kelemahan Strategi Inquiry 

- keunggulan : pembelajaran ini menekankan pada aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Dapat 

memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai gayanya 

sendiri. Merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. Keuntungna lainnya adalah strategi pembelajaran 

ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan 

diatas rata-rata. 

-  kelemahan : jika Inquiry digunakan sebagai strategi 

pembelajaran maka akan sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan siswa. Strategi ini juga sulit dalam dalam 

merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan 

kebiasaan siswa dalam belajar. Kadang-kadang dalam 

mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang 

sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang 

telah ditentukan. 
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3. Pendidikan Agama Islam 

1)  Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Agama islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Karena tidak hanya mengatur kehidupan manusia 

di dunia saja melainkan mengatur kehidupan akhirat. 

Menurut Zakiah Daradjat, mengemukakan : 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap 

anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

mamahami, menghanyati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam yang telah diyakininya secara menyluruh, serta menjadikan 

ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun du akhirat 

kelak.
25

 

 

Menurut Abudin Nata, mengemukakan : 

Pendidikan agama Islam ialah upaya membimbing, mengarahkan dan 

membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana 

agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran agama Islam.
26

 

 

Sedangkan menurut Ramayulis pengertian pendidikan agama 

Islam adalah: 

Upaya yang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih 

sempurna etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, 

giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada orang lain, berkopetensi 

dalam mengungkap bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa 

keterampilan.
27

 

 

Pengertian pendidikan agama islam sebagaimana tercantum 

dalam kurikulum adalah, sebagai berikut: 
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Pendidikan Agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan 

berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang 

jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, 

harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial.
28

  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi belajar Pendidikan Agama Islam adalah 

hasil yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di kelas dalam jangka waktu tertentu. Usaha yang berupa 

pengajaran, bimbingan jasmani, dan rohani yang berdasarkan hukum-

hukum agama Islam terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran agama Islam serta menjadikan pandangan hidup menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ajaran agama Islam guna 

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Sehubungan dengan pengajaran pendidikan agama islam, maka 

tipe hasil belajar siswa yang harus dicapai oleh siswa yang bermuara 

pada nilai esensial, yaitu nilai pembersihan atau penyucian rohani, 

nilai kesempurnaan akhlak dan nilai peningkatan taqwa kepada Allah 

SWT. 
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2)  Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a) Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dasar pendidikan agama Islam ialah “Firman Allah dan Sunah 

Rasullullah SAW. Kalau pendidikan itu diibaratkan bangunan maka 

isi Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi fundamennya.”
29

 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa apabila manusia 

berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist maka niscaya 

manusia tidak akan sesat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun 

sebagai pedoman, kepada al-qur’an. Surat Al-Baqarah (2) Ayat 2 

yang berbunyi : 

                     

Artinya : 

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa.” (Q.S Al-Baqarah, 2 : 2)
30

 

 

Secara lebih luas, dasar pendidikan Islam menurut Said Ismail 

Ali sebagaimana di kutip Langgulung terdiri atas bermacam-macam 

yaitu al-qur’an, Sunah, Qoul, Al-sahabat, Masalil Mursalah, Uruf dan 

pemikiran hasil ijtihad intelektual muslim, seluruh rangkaian tersebut 

secara hireralkikal menjadi acuan pelaksanaan system pendidikan 

Islam.”
31
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b) Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan pendidikan agama Islam yaitu perwujudan dan 

pengabdian yang optimal kepada Allah SWT untuk dapat 

melaksanakan pengabdian tersebut harus dibina seluruh potensi yang 

dimilikinya yaitu potensi spiritual, intelektual, perasaan, kepekaan 

dan sebagainya.
32

 

Dari pendapat tersebut dapat di pahami bahwa pendidikan 

agama Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang 

berkepribadian muslim dalam segala tindakan dan senantiasa  

berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan penuh keyakinan, 

keikhalasan sebagai wujud pengabdian dan penyerahan dirinya yang 

tulus kepada Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 

Surat Az-Zaariyat (51) Ayat 56 berbunyi : 

                    

Artinya : 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku” (Q.S Az-Zaariyat, 51 : 56).
33

 

 

4. Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

1) Pengertian Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan hasil akhir yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut M. 

Ngalim Purwanto, prestasi belajar adalah “hasil belajar yang telah 
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diberikan guru-guru kepada murid-murid, dosen pada mahasiswa 

dalam jangka waktu tertentu”.
34

  Pengertian prestasi berhubungan erat 

dengan hasil belajar yang telah dikerjakan oleh siswa berdasarkan tes 

yang mereka ikuti, atau berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian 

yang diberikan oleh guru.  

Mengenai pengertian Prestasi belajar adalah”…..hasil belajar 

yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar 

yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap 

baru yang diharapkan tercapai oleh siswa.”
35

  Sedangkan menurut 

S.Nasution, hasil belajar ini menyatakan yang akan didapat, dilakukan 

atau dikuasai siswa sebagai hasil pelajaran itu.
36

 Sedangkan menurut 

Abu Ahmadi menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai dalam suatu usaha kegiatan belajar.
37

 

Berdasakan pengertian diatas dapat diketahui bahwa prestasi 

belajar siswa merupakan penilaian dari kemampuan keterampilan dan 

tingkah laku siswa dari semua segi kegiatan yang tergabung dalam 

pendidikan yang diwujudkan dengan nilai angka atau huruf dalam 

kurun waktu tertentu, Prestasi siswa ini diketahui berdasarkan hasil 

penilaian yang dilakukan oleh guru. 
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Berbicara prestasi belajar siswa tentunya tidak terlepas dari 

nilai selaku penunjuk prestasi tersebut baik atau buruk. Prestasi dapat 

dikatakan baik jika nilai yang diperoleh dalam belajar tinggi dan 

prestasi dikatakan buruk bila nilai yang diperoleh setelah belajar 

kurang. 

Dengan demikian siswa dapat dikatakan prestasinya baik jika 

setelah mengikuti proses belajar dalam jangka waktu tertentu 

memperoleh nilai sekurang-kurangnya 75% atau lebih yang diambil 

dari nilai penguasaan materi dan penguasaan sikap siswa, dan apabila 

kurang dari 75% nilai yang diperoleh maka dikatakan prestasi siswa 

tersebut masih kurang. 

2) Faktor- faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai siswa merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengenalan terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali 

artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi 

belajar yang sebaik-baiknya. Menurut Abu Ahmadi faktor- faktor 

yang mempengaruhi presati belajar adalah tergolong faktor internal 

dan eksternal yaitu : 

Yang tergolong faktor internal, yaitu: 

a) Faktor jasmaniah (fisiologi) 

b) Faktor psikologis  terdiri dari: 

(1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 
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(2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

Yang tergolong faktor eksternal, ialah: 

(1) Faktor sosial  

(a) Lingkungan keluarga, 

(b) Lingkungan sekolah, 

(c) Lingkungan masyarakat, 

(d) Lingkungan kelompok. 

(2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian. 

(3) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim. 

d) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.
38

 

Sedangkan menurut Sugeng Pranoto menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Guru, karena guru merupakan peranan yang penting 

dalam keberhasilan anak. Dengan keberhasilan guru 

mengajar, siswapun akan berhasil dan memperoleh nilai yang 

tinggi. 

2. Faktor murid, adalah sarana yang hendak mewujudkan 

berhasil tidaknya tujuan pengajaran maka sudah barang tentu 
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tanpa murid kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan. 

Faktor murid ini tergantung dari beberapa aspek yaitu 

kecerdasan, kemauan, minat, motif, kesehatan, dan lain-

lain.
39

 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor 

yang paling dominan dalam mempengaruhi prestasi belajar adalah 

faktor lingkungan sekolah yang meliputi guru dan siswa serta 

hubungan antara keduanya dalam proses belajar mengajar dikelas. 

Sehingga apabila guru menggunakan strategi yang baik dalam 

proses kegiatan belajar menagajar maka anak (siswa) akan 

cenderung berprestasi baik. 

3) Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam 

Prestasi belajar adalah suatu bukti atau usaha yang dicapai 

siswa dalam dunia pendidikan setelah mengikuti proses belajar 

mengajar yang berbentuk hasil belajar yang diserahkan kepada 

siswa melalui legger. Prestasi ini penting diberikan kepada siswa 

sebagai umpan balik antara guru dan murid, bagi guru biasa 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses 

pembelajaran yang telah dicapai siswa. Sedangkan bagi siswa 

sebagai cerminan kemampuan dalam mewujudkan keberhasilan 

belajar selama proses belajar mengajar yang berupa penguasaan 

terhadap pengetahuan dan pemahaman konsep, sikap/praktek 
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serta nilai-nilai dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepada siswa.   

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami 

bahwa banyak aspek yang menjadi pendukung prestasi belajar 

untuk laporan hasil belajar siswa diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengetahuan dan pemahaman kosep dari hasil akumulasi nilai 

tugas, mid semester, dan semester. 

2. Praktek/psikomotorik seperti mendiskusikan tentang materi-

materi yang disampaikan. 

Sesuai dengan keterangan diatas maka dapat dipahami 

bahwa aspek hasil belajar pendidikan agama Islam di SD N 2 

Kaliwungu menggunakan aspek kognitif dan psikomotorik, kedua 

aspek tersebut mengacu kepada KKM (kriteria ketuntasan 

minimal) yang ada di sekolah serta untuk Pendidikan Agama 

Islam KKM-nya 70. 

B. Hubungan Antara Strategi Guru dalam Pembelajaran dengan 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam  

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 

pelajaran.
40

 

Seorang guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dengan 

strategi saja, akan tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih 
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kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran 

sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami 

materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat 

dikuasainya sampai akhir kegiatan belajar mengajar. 

Guru yang mampu memilih dan menggunakan strategi dengan 

baik maka niscaya siswa akan mendapat prestasi yang baik pula, tinggi 

rendahnya kadar aktifitas belajar siswa banyak dipengaruhi oleh strategi 

atau pendekatan mengajar yang digunakan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ialah 

penggunaan strategi yang baik. Agar proses belajar mengajar 

berlangsung dengan baik, maka perlu memilih dan merancang strategi 

sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar (KBM). Tidak akan ada hasil 

tanpa adanya aktifitas yang mendahului dalam rangka mencapai suatu 

tujuan atau hasil yang diharapkan. Prestasi belajar siswa tentu saja 

sebagai salah satu hasil yang sangat ditentukan oleh aktifitas yang 

mendahuluinya yaitu belajar, dalam setiap kegiatan pasti mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai yaitu “keberhasilan”, maka siswa yang mau 

belajar dengan sungguh-sungguh dan guru yang mampu memilih dan 

menggunakan strategi dengan baik pasti akan mendapat prestasi yang 

baik pula. 


