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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Berbasis Naturalist Intelligence 

1. Pengertian Naturalist Intelligence 

Istilah intelligence berasal dari kata Latin “intelligere” yang berarti 

menghubungkan atau menyatukan satu sama lain (to organize, to relate, to bind 

together). dalam bahasa Arab, intelligence disebut dengan ad-dzaka yang berarti 

pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dalam arti kemampuan (al-

qudrah) dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. 
1
 

Kecerdasan (intelligence) adalah istilah yang sulit untuk didefinisikan  dan 

menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda diantara para ilmuan. Dalam 

pengertian yang populer, kecerdasan sering didefinisikan sebagai kemampuan mental 

umum untuk belajar dan menerapkan pengetahuan dan memanipulasi lingkungan, 

serta kemampuan untuk berpikir abstrak.
2
  

L.J. Cronbach (dikutip dari Khodijah)  mendefinisikan intelligence sebagai 

efektivitas menyeluruh dalam aktivitas yang diarahkan oleh pikiran.
3
 Sebagian lagi 

mengatakan bahwa intelligence is a mental adaptation to new circumstances 

(kecerdasan adalah adaptasi mental pada keadaan baru).
4
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Bischof, seorang psikolog Amerika (dikutip dari Wasty Soem) mendefinisikan 

inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan segala masalah.
5
 Senada dengan 

Bischof,  Heidenrich mendefinisikan inteligensi menyangkut kemampuan untuk 

belajar dan menggunakan yang telah dipelajari  dalam usaha menyesuaikan terhadap 

situasi-situasi yang kurang dikenal, atau dalam pemecahan masalah-masalah.
6
 

Bedasarkan definisi-definisi oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

inteligensi adalah kemampuan potensial umum untuk belajar dan bertahan hidup, 

yang dicirikan dengan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berpikir abstrak, 

dan kemampuan memecahkan masalah.
7
 

Tokoh yang sangat terkenal dalam memelopori munculnya jenis-jenis 

kecerdasan baru itu adalah Howard Gardner, yang terkenal dengan teori 

“multikecerdasan” atau “intelegensi ganda”. Gardner mendefinisikan inteligensi 

sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam 

suatu setting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata.
8
 

Gardner menganggap bahwa IQ tidak boleh dianggap sebagai gambaran 

mutlak mengenai kecerdasan manusia yang sesungguhnya. Berdasarkan definisi 

tersebut, IQ yang kita kenal selama ini hanyalah sebagian kecil dari inteligensi 

manusia secara keseluruhan.
9
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Dipengaruhi oleh Guilford, Gardner menyimpulkan bahwa kebanyakan 

konsepsi intelligence terlalu sempit. Tampaknnya, hal inilah yang memicu upaya 

keras Howard Gardner untuk melakukan penelitian dengan melibatkan para ahli dari 

berbagai disiplin ilmu yang pada akhirnya melahirkan teori Multiple Intelligences 

yang kemudian dipublikasikan dalam frames of mind dan Intelligence Reframed.
10

 

Hasil penelitian Gardner menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan 

manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan seluruh 

kecerdasan yang selama ini dianggap ada 7 macam kecerdasan, dan pada buku yang 

mutakhir ditambah lagi 3 macam kecerdasan. Semua kecerdasan ini bekerja sama 

sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.
11

 

Menurut Gardner, intelligence manusia memiliki sepuluh dimensi, Secara 

garis besar karakteristik dan ciri-ciri masing-masing kecerdasan tersebut adalah 

sebagai berikut:  

a. liguistic Intelligence, yaitu sensitivitas terhadap makna dan susunan kata-

kata dan penggunaan bahasa bervariasi. 

b. Logical-Matematical Intelligence,yaitu kemampuan untuk mengerjakan 

rangkaian logika yang panjang dan menggali pola dan susunan realitas. 

c. Musical Intelligence, yaitu sensitivitas terhadap pola musik, melodi dan 

nada. 

d. Spatial Intelligence, yaitu kemampuan untuk merasakan dunia visual 

secara akurat, dan menciptakan kembali, mentransformasi, memodifikasi 

aspek-aspek realita atas dasar persepsi. 

e. Bodily Kinesthetic Intelligence, yaitu kemampuan menggunakan tubuh 

dengan baik dan menghandle objek. 

f. Interpersonal Intelligence, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan 

baik dengan orang lain. 
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g. Intrapersonal Intelligence, yaitu kemampuan untuk mengakses kehidupan 

internal sendiri. 

h.  Naturalis Intelligence, yaitu kemampuan mengenali dan mengkategorikan 

spesies, flora dan fauna dengan baik, memahami dan menikmati alam, 

serta merasa memiliki alam. 

i. Spiritual Intelligence, yaitu kemampuan mengaktualisasi sesuatu yang 

bersifat transenden atau penyadaran akan nilai-nilai akidah-keimanan, 

keyakinan akan kebesaran Tuhan. 

j. Existensial Intelligence, yaitu kemampuan pada berbagai masalah pokok 

kehidupan dan aspek eksistensial manusia serta pengalaman mendalam 

terhadap kehidupan.
12

 

 

Pada dasarnya semua orang memiliki semua macam kecerdasan, namun tentu 

tidak semuanya dikembangkan pada tingkat yang sama. Pada umumnya satu 

kecerdasan menonjol/kuat dari pada yang lain.
13

 Dari semua kecerdasan yang 

dipaparkan di atas, Kecerdasan Naturalis (Naturalist Intelligence) akan dibahas lebih 

dalam oleh penulis sesuai dengan judul yang diangkat.   

Howard Gardner menyatakan bahwa Naturalist Intelligence ialah kemampuan 

seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya senang berada di 

lingkungan alam, atau hutan. Peserta didik dengan seperti ini cenderung suka 

mengobservasi lingkungan alam seperti aneka macam bebatuan, jenis-jenis lapisan 

tanah, aneka macam-macam flora dan fauna, benda-benda angkasa, dan sebagainya.
14

  

Dalam buku Jarot Wijanarko di jelaskan bahwa Naturalis Intelligence adalah 

kemampuan seseorang untuk berhubungan dan menyesuaikan dengan alam. Orang-

orang pandai tanpa kecerdasan naturalis membuat alam, hutan, sungai, laut, 

                                                           
12

 Nyayu Khodijah, Op. Cit., hlm. 97-98 
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14
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lingkungan rusak dan tercemar, karena hanya berorientasi pada bisnis, uang, target 

dan keuntungan semata.
15

  

Pada zaman sekarang ini di perlukan agar manusia peduli dan menjaga 

lingkungan, agar seluruh bumi bisa “survive”. Orang-orang dengan naturalist 

intelligence yang tinggi, akan menjadi “develover” perumahan yang akan menata asri 

lingkungan.
16

 Orang yang memiliki inteligensi naturalis mampu mengenal sifat dan 

tingkah laku isi alam ini dengan cermat serta sayang dan cinta lingkungan.
17

 

Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan 

sesama makhluk hidup. Cara meningkatkan kecerdasan naturalis ialah dengan cara 

memelihara hewan favorit, tingkatan frekuensi melihat acara-acara mengenai 

program flora dan fauna, serta menahan diri untuk tidak merusak lingkungan seperti 

mencoret meja, menginjak rumput kantor, memetik bunga yang sedang tumbuh.
18

 

Dari berbagai pendapat di atas, Naturalis Intelligence dapat di artikan sebagai   

kemampuan seseorang dalam mengkategorikan berbagai jenis flora dan fauna serta 

melestarikanya, seorang yang mempunyai kecerdasan naturalis yang tinggi akan 

mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap alam dan tidak akan pernah  berbuat 

kerusakan di alam karena mempunyai rasa memiliki terhadap alam.   
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2. Pembelajaran Berbasis Naturalist Intelligence 

Istilah pembelajaran berasal dari bahasa Inggris “instruction” yang dimaknai 

sebagai usaha yang bertujuan untuk membantu orang belajar.
19

 Sedangkan  dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
20

  

Pengertian di atas senada dengan J. Drost (dikutip dari Nazarudin) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk menjadikan 

orang lain belajar.
21

 Pembelajaran atau pengajaran menurut Dageng adalah upaya 

untuk membelajarkan siswa. 

Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai serangkaian peristiwa eksternal 

yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal.
22

 

Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang sengaja 

direncanakan dan dirancang sedemikian rupa dalam rangka memberikan bantuan bagi 

terjadinya proses belajar.
23

 

Miarso, berpendapat bahwa pembelajaran sebagai suatu usaha yang disengaja, 

bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif 

menetap pada diri orang lain.
24
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Mulkan memahami pembelajaran sebagai suatu aktivitas guna menciptakan 

kreativitas siswa. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang diusahakan dengan tujuan agar orang (misalnya guru, 

siswa) dapat melakukan aktifitas belajar. 

Pembelajaran merupakan proses perubahan  kepribadian yang berupa 

kecakapan (skill), sikap (attitudes), kebiasaan (habits), dan kepandaian (versatility). 

Sedangkan menurut psikolog humanistik, pembelajaran merupakan usaha guru untuk 

menciptakan suasana menyenangkan untuk belajar (enjoy learning).
25

 

Pembelajaran mencakup proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada pada suatu lingkungan belajar.
26

 Pembelajaran atau kegiatan 

belajar-mengajar disebut sukses jika terjadi perubahan perilaku pada anak didik baik 

perubahan yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
27

 

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, pembelajaran dapat diartikan sebagai 

suatu cara dalam mengelola siswa untuk belajar. Dalam proses pembelajaran seorang 

guru dituntut agar mampu mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran dengan 

baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran disebut 

sukses jika terjadi perubahan perilaku pada anak didik yang meliputi tiga aspek; 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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Menurut De Porter dkk., seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis tinggi 

selalu berpikir dalam acuan alam. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya melihat 

hubungan dan pola dalam dunia alamiah, mengidentifikasi dan berinteraksi dengan 

proses alam. Pendapat di atas didukung oleh Amstrong yang menyatakan bahwa 

anak-anak yang kompeten dalam kecerdasan naturalis merupakan pencinta alam.
28

 

Individu yang memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi akan mempunyai 

minat dan kecintaan yang tinggi terhadap tumbuhan, binatang dan alam semesta. Ia 

tidak akan sembarangan menebang pohon,  membunuh dan menyiksa binatang. Dan 

ia juga akan cenderung menjaga lingkungan dimana ia berada, ia akan menyayangi 

tumbuhan, binatang dan lingkungan sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. 

Inilah kecerdasan naturalis yang tinggi.
29

 

Kaitan intelegensi ini adalah dengan alam, baik pengenalan maupun 

pemeliharaan alam. Mereka mudah bergaul dengan binatang, mengenali berbagai 

jenis flora dan fauna dengan tepat, dan mampu membaca perubahan cuaca. 

Disarankan orang dengan kecerdasan naturalistik memiliki pekerjaan yang bersifat 

diluar rumah (out door) bukan pekerjaan kantoran. Insinyur pertanian dan dokter 

hewan membutuhkan kecerdasan ini.
30
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Secara umum, karakteristik kecerdasan Naturalis dapat dipahami melalui 

identifikasi ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan naturalis, diantaranya: 

a. Suka dan akrab dengan berbagai hewan peliharaan 

b. Sangat menikmati berjalan-jalan dialam terbuka, seperti kebun, taman, 

hutan dan sebagainya 

c. Menununjukkan kepekaan terhadap panorama alam, seperti pemandangan, 

gunung, awan, pantai dan sebagainya. 

d. Suka berkebun dan dekat dengan taman dan memelihara binatang 

e. Menghabiskan waktu dekat akuarium atau sistem kehidupan alam lainya 

f. Memperlihatkan kesadaran ekologis yang tinggi 

g. Meyakini bahwa binatang mempunyai hak sendiri dan perlu dilindungi 

h. Mencatat berbagai fenomena alam yang melibatkan hewan dan tumbuhan 

i. Suka membawa pulang serangga, bunga, daun, atau benda-benda alam 

lainnya. 

j. Berprestasi dalam mata pelajaran IPA, Biologi, dan lingkungan hidup.
31

 

 

Berdasarkan ciri-ciri diatas, para guru dan orang tua bisa dengan mudah 

mengamati kebiasaan anak dan peserta didiknya sehingga dapat mengarahkan mereka 

untuk terus mengembangkan kecerdasan yang mereka miliki.  

 Berdasarkan pemaparan diatas, disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis 

naturalist intelligence merupakan proses belajar mengajar yang mengintegrasikan 

alam atau melibatkan diri dengan alam dalam proses pembelajaran sebagai cara untuk 

meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, baik 

dalam bentuk memelihara tumbuhan, hewan dan mencegah terjadinya kerusakan 

bumi. 
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3. Strategi Pembelajaran Naturalist Intelligence 

Secara etimologis strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa 

Yunani, sebagai kata benda stategos, merupakan gabungan kata stratos (militer) dan 

ago (pemimpin/komando), sebagai kata kerja stratego, merencanakan (strategi), 

diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Secara terminologi stategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
32

 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai plant, method, or series of 

activities designed to achieves a particular educational goal”. Dengan demikian, 

strategi pembelajaran ialah sabagai suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33

 

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam 

proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan 

pembelajaran, yakni strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian 

pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran.
34

 

Uraian mengenai strategi, penyampaian menekankan pada media apa yang 

dipakai untuk menyampaikan pengajaran, kegiatan belajar apa yang dilakukan siswa, 

dan dalam struktur belajar mengajar yang bagaimana. Strategi pengelolaan 

menekankan pada penjadwalan penggunaan setiap komponen strategi  
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pengorganisasian dan strategi penyampaian pengajaran, termasuk juga pembuatan 

catatan tentang kemajuan siswa.
35

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Strategi pembelajaran 

merupakan siasat, kiat, trik, atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru karena strategi harus di 

sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan sehingga pembelajaran jadi lebih efektif 

dan efisien.  

Strategi pembelajaran Multiple Intelligence pada hakikatnya adalah upaya 

mengoptimalkan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap individu (siswa) untuk 

mencapai kompetensi tertentu yang dituntut oleh sebuah kurikulum. 

Berdasarkan gambaran umum, karakteristik, dan survey kecerdasan 

naturalistik, maka aktivitas pembelajaran yang sesuai yang dapat mengembangkan 

kecerdasan tersebut sebagai berikut: 

a. Belajar melalui alam (learning through nature) 

b. Jendela belajar (windows onto learning) 

c. Menggunakan alat peraga (Plants as props) 

d. Membawa binatang peliharaan dalam ruangan kelas (Pet in the classroom) 

e. Belajar ekologi (eko study) 

f. Belajar yang mengundang (invitation learning environment) 

g. Observasi jurnal 

h. Mendirikan rumah binatang 

i. Mendaur ulang 

j. Mengobservasi flora dan fauna 

k. Mencatat cuaca 

l. Mengumpulkan gambar binatang  

m. Mengumpulkan jenis bebatuan 

n. Belajar berbagai jenis binatang 
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o. Berkemah, memanjat gunung, dan memancing 

p. Menyortir dan mengklasifikasi objek alam sperti batu, daun, dan kayu 

q. Menonton channel National Geographic atau Discovery 
36

 

 

Dalam aktivitas pembelajaran berbasis Naturalist Intelligece, salah satu 

strategi  yang digunakan Belajar Melalui Alam (Learning Through Nature)  sebagai 

bentuk perbaikan proses dalam rangka untuk memperbaiki hasil pembelajaran.  

Pergi keluar ruangan kelas dan menikmati pemandangan alam merupakan 

aktivitas yang sangat menyenangkan yang harus dijadikan sebagai pengalaman yang 

aktif dalam proses belajar mengajar. Alasan utamanya adalah untuk mendapatkan 

inspirasi, ide-ide, pandangan, dan kreativitas baru dengan memberikan kesempatan 

untuk melakukan sesuatu ketika berada di alam.
37

 

Pada umumnya proses belajar mengajar dilakukan digedung-gedung sekolah. 

Bagi siswa yang lebih efektif dengan cara belajar melalui alam, kondisi tadi berarti 

memisahkan mereka dari sumber belajar yang paling penting.
38

 Pembelajaran di luar 

ruangan akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa untuk 

mengembangkan kecerdasan naturalis mereka saat berada di sekolah. 
39

 

Sekarang ini di Indonesia, berdiri beberapa sekolah alam, seperti Sekolah 

Alam Bogor, Sekolah Alam Depok, Sekolah Alam Bandung, Sekolah Alam 

Tanggerang, Sekolah Alam Ar-Rhido Semarang, Sekolah alam Palembang dan lain-

lain.  
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37

 Ibid., hlm. 182 
38

 Hamzah B. Uno, Op. Cit., hlm. 155 
39

 Ibid. 



46 

 

 

 

 

Sekolah alam adalah adalah suatu model pendidikan yang mengintegrasikan 

konsep pendidikan bagi semua di alam semesta. Artinya, alam dijadikan sebagai 

ruang belajar, media, bahan dan sumber serta objek pembelajaran dengan proses 

pembelajaran yang berstandar  pada pengembangan akhlak melalui keteladanan 

(learning by example), pengembangan logika dan daya cipta melalui konsep belajar 

mengalami (experimential learning), pengembangan kepemimpinan dengan metode 

out bond training, dan pengembangan kemampuan berwirausaha.
40

 

Sayangnya, tidak semua sekolah mempunyai lahan atau area yang 

memungkingkan untuk terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis pada alam. 

Oleh karena itu, para guru yang hendak menjadikan alam sebagai sumber dan objek 

pembelajaran harus menggunakan aktivitas belajar melalui alam dengan membawa 

keluar perta didik untuk mengkaji dan mengamati segala sesuatu yang berkenaan 

dengan alam.  

Hanya saja yang menjadi masalah adalah  penggunaan waktu yang melebihi 

jam pelajaran yang telah ditentukan membuat guru mencari waktu di hari libur untuk 

melakukan perjalanan alam dan pembahasan pembelajaran dilakukan pada waktu 

yang sesuai dengan ketentuan jadwal yang tersedia. Di sinilah perbedaan antara 

sekolah alam dengan sekolah konvensional lainnya, di mana sekolah alam 

menyelenggarakan hampir seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan di alam 

terbuka.
41
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Tujuan pembelajaran penerapan pembelajaran belajar melalui alam (learning 

through nature) adalah sebagai berikut:  

a. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh inspirasi, 

ide-ide, dan pengamatan langsung sehingga dapat menciptakan dan 

mengembangkan pandangan dan kreativitas baru. 

b. Membantu kesadaran peserta didik untuk menjadikan alam sebagai ruang dan 

media pembelajaran. 

c. Melibatkan peserta didik untuk menjadikan alam disamping sebagai bahan 

dan sumber, juga merupakan objek pembelajaran (dijadikan sumber karena 

melalui kajian terhadap alam dapat menjadi sumber pembelajaran yang aktif  

yang dapat langsung dikaji dan didalami. Dijadikan objek karena alam berisi 

flora, fauna, air, batu, dan seluruh kandungan alam lainnya dapat dijadikan 

objek kajian ilmu pengetahuan). 

d. Mendidik dan melatih peserta didik untuk tidak merusak lingkungan, tetapi 

melibatkan mereka untuk secara langsung merawat dan melestarikannya. 

e. Memberikan keteladanan yang baik kepada peserta didik untuk mencintai dan 

menyayangi berbagai jenis binatang bukan saja merawat dan 

membesarkannya, melainkan juga melepaskan binatang-binatang tersebut 

untuk menghirup udara bebas di alam yang luas. 

f. Mendidik dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memanfaatkan seluruh hasil ciptaan Tuhan, mengolah, menjadikannya sebagai 

sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran di sekolah, 

bahkan untuk kemakmuran kehidupan masyarakat pada umumnya. 
42

 

 

Secara umum, tujuan pembelajaran penerapan pembelajaran berbasis 

Naturalist Intellignce tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran pada materi 

larangan berbuat kerusakan di bumi, yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

kepedulian siswa untuk selalu merawat dan melestarikan semua objek alam yang ada 

di bumi. 
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Orang yang memiliki intellegence naturalist mampu mengenal sifat dan 

tingkah laku isi alam dengan cermat serta sayang dan cinta lingkungan. Seorang 

siswa yang memiliki intelegensi naturalis tinggi mampu mengenal, mengidentifikasi, 

dan mengelompokkan flora dan fauna dengan baik. Mereka lebih suka belajar diluar 

kelas dengan menikmati langsung kehidupan alam flora dan fauna.
43

 

Adapun prosedur pelaksanaan aktivitas belajar melalui alam dapat dilakukan 

melalui tahap-tahapan sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan tujuan yang hendak dicapai pada pembelajaran melalui 

alam. 

b. Guru dan peserta didik melakukan pembelajaran di luar ruangan kelas atau 

ditaman sekolah. 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran dan mengaitkannya dengan alam 

sekitar. 

d. Peserta didik menerima materi pembelajaran. 

e. Guru menunjuk peserta didik untuk menjelaskan materi yang telah 

dipelajari dan mengaitkannya dengan alam sekitar. 

f. Peserta didik menjelaskan materi pembelajaran dan mengaitkannya 

dengan alam sekitar.  

g. Guru memberikan penilain dari penjelasan yang diberikan siswa 
44

 

 

Dengan adanya prosedur diatas, penulis bisa melakukan aktivitas 

pembelajaran menjadi lebih terarah dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan.  
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar Menurut Sudijarto adalah tingkatan pernyataan yang dicapai oleh 

siswa dalam mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

ditetapkan. Karenanya, hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu: aspek kognitif, 

aspek afektif dan aspek psikomotorik.
45

 

Pendapat diatas senada dengan Ismail Sukardi, yang menyatakan hasil belajar 

berupa perubahan perilaku, baik yang menyangkut kognitif, psikomotorik maupun 

afektif. Sedangkan, menurut Gronlund (dikutip oleh Khodijah) hasil belajar adalah 

suatu  hasil yang diharapkan dari pembelajaran yang ditetapkan dalam rumusan 

perilaku tertentu.  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar. Sedangkan hasil belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuanya, pemahamannya, sikap dan tingkah 

lakunya, kecakapan dan kemampuaanya, daya reaksinya, dan daya penerimanya. 
46

 

Dimyati dan Mudjiono menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu segi siswa merupakan tempat perkembangan 

mental yang lebih baik bila dibandingkan saat sebelum belajar dan dari segi guru 

merupakan saat terselesainya bahan pelajaran.
47

  

 

                                                           
45

 Nyayu Khodijah, Op. Cit., hlm. 189 
46

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

2011), hlm. 28 
47

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 5  



50 

 

 

 

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan intruksional. Menurut Benyamin S. Bloom ada tiga ranah hasil belajar. Yaitu 

kognitif, afektif , psikomotorik.
48

 

Dari pernyataan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

sebuah perubahan yang terjadi kepada siswa melalui proses belajar, perubahan yang 

terjadi meliputi tiga aspek, yaitu kognitif afektif dan psikomotorik. 

Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

keefektifan (effectiveness), efisiensi (efficiency) dan daya tarik (appeal). Keefektifan 

pembelajaran biasa diukur dengan tingkat pencapaian si pelajar. Efisiensi 

pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang 

dipakai si pelajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Daya tarik 

pembelajaran biasanya biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa 

untuk tetap belajar.
49

 

Kelemahan dalam hasil belajar di tafsirkan sebagai kurang tercapainya tujuan 

pengajaran. Dengan kata lain, ada sejumlah tujuan yang mungkin tidak tercapai. 

Disisi lain, dapat juga dianggap sebagai kurang berhasilnya guru mengembangkan 

proses belajar mengajar dalam bidang studinya.
50
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar sesungguhnya adalah sebuah proses mental dan intelektual. Dalam 

praktiknya keberhasilan proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor.
51

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang ada dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal adalah yang 

ada di luar individu.
52

 

a. Faktor-faktor Internal 

Dalam membecarakan faktor internal ini akan dibahas menjadi 

menjadi tiga faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

Kondisi jasmani dan tonus (tengangan otot) yang menandai 

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

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran.
53

 Agar seorang dapat belajar dengan baik haruslah 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin. Sehat berarti dalam 

keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya/ bebas dari 

penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya.
54

 

 

2) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi belajar dan hasil 

belajar diantaranya: 

a. Intelligence 

Intelligence besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. 

Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat 
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intelligence yang tinggi akan lebih berhasil dari pada yang 

mempunyai tingkat intelligence yang rendah.
55

 

b. Perhatian 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya.
56

 

c. Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, bila bahan  

pelajaran yang menarik minat siswa, maka lebih mudah dipelajari 

dan disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar.
57

 

d. Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.
58

 Bakat 

itu mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari 

siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik.
59

 

e. Motivasi 

Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong 

siswa ingin melakukan kegiatan belajar.
60

 

f. Kesiapan 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena 

jika siswa dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya 

akan lebih baik.
61

 

 

3) Faktor Kelelahan 

Kelelahan mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar 

dengan baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan 

dalam belajarnya.
62

 

 

b. Faktor-faktor Eksternal 

1) Faktor Keluarga 

a. Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Hal ini dipertegas oleh Sutjipto yang menyatakan 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 
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b. Suasana rumah 

Suasana rumah yang gaduh/ramai dan semraut tidak akan 

memberi ketenagan kepada anak yang belajar. Agar anak dapat 

belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang 

tenang dan tentram.
63

 

c. Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak 

ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong 

semangat anak untuk belajar.
64

  

 

2) Faktor Sekolah 

a. Metode mengajar 

Metode mengajar adalah cara/jalan yang harus dilalui di 

dalam mengajar. Metode mengajar mempengaruhi belajar. Metode 

mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar 

siswa yang kurang baik pula. 

b. Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang 

diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagaian besar adalah 

menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu. Jelaslah bahan pelajaran itu 

mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang tidak baik 

berpengaruh tidak baik terhadap belajar.
65

  

c. Relasi guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. 

Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses 

itu sendiri. Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya 

dengan gurunya.  

d. Relasi siswa dengan siswa 

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, agar 

dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau 

sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari 

kelompok. Akibatnya makin parah masalahnya dan akan 

mengganggu belajarnya. 
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e. Metode belajar 

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam 

hal ini perlu pembinaan guru. Juga dalam pembagian waktu yang 

baik untuk belajar, memilih cara belajar yang tepat dan cukup 

istirahat akan meningkatkan hasil belajar.
66

  

 

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya 

siswa dalam masyarakat. Adapun faktor tersebut meliputi kegiatan 

siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar.
67

 

 

Setelah mengetahui berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

diharapkan seorang guru harus mampu melakukan inovasi dan kreativitas yang 

menyenangkan dalam proses pembelajaran supaya terhindar dari berbagai faktor yang 

bisa menghambat proses pembelajaran serta hasil belajar siswa. 

 

C. Hakikat Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agma Islam melalui 

bimbingan, pengarahan dan latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk 

menghormati agama lain dalam hunbungan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.
68
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Pendidikan agama Islam pada hakikatnya merupakan sebuah proses, dalam 

pengembangannya juga dimaksudkan sebagai rumpun mata pelajaran yang diajarkan 

di sekolah maupun perguruan tinggi. sehingga, Pendidikan Agama Islam dapat 

dimaknai dalam dua pengertian; 1) sebagai proses penanaman ajaran agama Islam, 2) 

sebagai bahan kajian yang menjadi materi dari proses penanaman itu sendiri.
69

 

Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan  Nasional No. 2/ 1989 pasal 39 

ayat 2 ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan 

wajib memuat: Pendidikan Pancasilla, Pendidikan Agama dan pendidikan 

keawarganegaraan. Dari isyarat pasal agama, baik agama Islam maupun agama 

lainnya merupakan komponen dasar/wajib dalam kurikulum pendidikan nasional. 
70

 

Dari pengertian tersebut dapat ditentukan beberapa hal yang diperlu 

diperhatikan dalam pembelajaran PAI yaitu: 

a. PAI sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan  

latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak 

dicapai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan. 

c. Guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan secara 

sendiri terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan PAI. 

d. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta 

didik, disamping untuk membentuk keshalehan atau kualitas pribadi juga 

sekaligus untuk membantu keshalehan sosial.
71

 

Dengan memperhatikan beberapa hal diatas dapat menjadikan proses 

pembelajaran PAI lebih terarah sehingga mempermudah proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 
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2. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum bertujuan meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
72

 

Tujuan pendidikan Agama Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga pengamalan serta 

mengaplikasikannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup.
73

 

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

adalah untuk membentuk kepribadian yang muslim, yakni bertakwa kepada Allah.
74

 

Pendapat tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Adz- Dzariyat ayat 56 

berikut ini:  

            75
  

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” 

 Disamping itu, Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT selama hidupnya, dan matipun tetap dalam keadaan muslim.  
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Pendapat tadi didasari firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran Ayat 102 

yang berbunyi: 

                    76
  

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

keadaan beragama Islam.” 

 

 Berdasarkan firman Allah SWT dan pendapat para ahli di atas, di simpulkan 

bahwa Tujuan Pendidikan Agama Islam ialah untuk membentuk manusia yang 

beriman dan bertaqwa serta menciptakan manusia yang mempunyai akhlak yang 

sesuai tuntutan syariat Islam untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

3. Materi Larangan Berbuat Kerusakan di Bumi 

Perkembangan zaman serta teknologi yang kian meningkat semakin mengikis 

peran lingkungan sebagai tempat tinggal. Kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dari 

alam sekitar, sehingga menjaga kelestarian lingkungan merupakan merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilakukan.
77

 Allah Swt menciptakan alam semesta ini penuh 

dengan manfaat (hikmah). Sepanjang masa manusia pun berkreasi dan berinovasi 

untuk meningkatkan manfaat tersebut.
78
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Alam merupakan tempat kita menyelenggarakan segala bentuk aktivitas 

kehidupan. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi yang bertugas 

menjaga dan melestarikan lingkungan. Alam merupakan laboratorium terbesar bagi 

manusia yang berpotensi sangat besar memberikan manfaat bagi kehidupan 

manusia.
79

  

Allah Menciptakan Alam Semesta ini penuh dengan manfaat  (hikmah). 

Sepanjang masa manusia pun berkreasi dan berinovasi  untuk meningkatkan manfaat 

tersebut. Maka ditemukan berbagai teknologi, dan hidup manusia pun bertambah 

mudah dan nyaman.
80

 

Firman Allah tentang Larangan Berbuat Kerusakan di Bumi Al-Quran 

Surah Ar-Rum (30) Ayat 41-42 : 

                                    

                                

   81
  

Artinya:“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari 

mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." 
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Adapun Kesimpulan isi dan kandungan Al-Qur’an Surah Ar-Rum (30) ayat 

41-42 adalah : 

1. Penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi didaratan dan 

dilautan  adalah akibat atau ulah perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya 

disadari oleh umat manusia dan karenanya umat manusia harus segera 

menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan 

didaratan dan dilautan (termasuk angkasa raya) dan menggantinya dengan 

perbuatan baik dan bermanfaat untuk keletarian alam (lingkungan hidup). 

2. Suruhan untuk mempelajari sejarah umat-umat terdahulu. Berbagai bencana 

yang menimpa umat-umat terdahulu adalah disebabkan kemusyrikan mereka, 

mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah SWT. Mereka justru 

menghambakan dirinya kepada selain Allah (hawa nafsu setan).
82

 

 Dewasa ini, berbagai macam kerusakan terjadi disebabkan oleh manusia, 

seperti banjir, tanah longsor yang disebabkan perambahan hutan yang sembarangan.
83

 

Allah Swt melarang umat manusia berbuat kerusakan dimuka bumi karena Dia telah 

menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya.
84

  

Manusia sebagai khalifatullah diamanahi Allah SWT untuk melakukan usaha-

usaha agar alam semesta dan segala isinya tetap lestari, sehingga umat manusia dapat 

mengambil manfaat, menggali, dan mengolahnya, untuk kesejahteraan umat manusia 

dan sekaligus sebagai bekal dalam beribadah dan beramal shaleh.
85
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Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya daratan, lautan, 

angkasa raya, flora, dan fauna adalah untuk kepentingan umat manusia. Manusia 

sebagai khalifatullah diamanati oleh Allah SWT untuk melakukan usaha-usaha agar 

alam semesta dan segala isinya seperti tersebut tetap lestari, sehingga umat manusia 

dapat mengambil manfaat, menggali, dan mengelolanya, untuk kesejehteraan umat 

manusia dan sekaligus sebagai bekal dalam beribadah dan beramal shaleh. 
86

 

Keserakahan dan perlakuan buruk terhadap alam dapat menyengsarakan 

manusia. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata alam yang tidak karuan dan udara 

serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia 

dan makhluk hidup lainnya.
87

 Diperlukan upaya yang keras dan konsisten dari kita 

semua, sebagai khalifah Allah SWT, agar kewajiban untuk memelihara dan 

melestarikan alam demi kesejahteraan bersama tetap terjaga. Dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagai khalifah, juga umat manusia disuruh untuk mempelajari 

sejarah umat-umat terdahulu dan mengambil pelajaran dari padanya.
88

 

Sebagai seorang khalifah haruslah mempunyai perilaku-perilaku yang 

mencerminkan menjaga kelestarian lingkungan hidup, adapun perilaku-perilaku 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Membiasakan hidup bersih dan rapi 

Seorang Mukmin harus melatih dirinya sejak kecil untuk hidup bersih dan 

rapi. Kebiasaan hidup bersih dan rapi, akan mendorong seseorang untuk selalu 

memperhatikan kelestarian, dan keasrian tempat tinggal dan lingkungan 

sekitarnya.  Kebiasaan untuk selalu hidup bersih akan mendorong seseorang 

untuk selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan dari 

pencemaran. 

 

b. Menghindari Perilaku Merusak dan Mencemari Lingkungan Hidup 

Menghindari perilaku-perilaku yang berpotensi atau menyebabkan terjadinya 

kerusakan dan pencemaran lingkungan, misalnya: 
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1) Tidak membuang sampah di daerah aliran sungai, selokan, parit, dan 

sekitar pemukiman penduduk. 

2) Tidak merokok di tempat-tempat umum. 

3) Menjaga kualitas emisi kendaraan dengan cara merawat kendaraan sebaik 

mungkin. 

4) Tidak membuang puntung rokok sembarangan, atau meninggalkan bara 

api tetap menyala di hutan lindung. 

5) Tidak membangun wc dekat dengan sumur atau sumber-sumber air. 

6) Tidak membangun perumahan atau bangunan di daerah-daerah serapan 

air, lereng tebing, dan lain sebagainya. 

 

c. Menjaga Kelestarian dan Kesehatan Lingkungan Hidup 

Menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan bisa dilakukan dengan cara: 

1) Tidak menebang pohon di hutan secara serampangan. Penebangan pohon 

di hutan harus diikuti dengan penanaman kembali, agar hutan tidak 

gundul. 

2) Melakukan reboisasi, peremajaan, serta menggarap lahan-lahan tidur agar 

bisa lebih produktif. 

3) Pada saat membangun pabrik atau industri selalu memperhatikan 

AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan); di antaranya adalah 

membangun cerobong asap setinggi mungkin agar asap yang keluar dari 

cerobong tidak mencemari udara sekitar; memasukkan air limbah pabrik 

ke water treatment sebelum di buang di aliran sungai; melakukan 

penghijauan di sekitar areal pabrik. 

4) Tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Ini 

ditujukan agar kualitas tanah tetap terpelihara dan mencegah pencemaran 

lingkungan oleh bahan-bahan kimia berbahaya. 

5) Menjaga kelestarian flora dan fauna dengan cara tidak melakukan 

perburuan liar, atau menjadikan satwa-satwa yang dilindungi sebagai 

komoditas perdagangan.
89

 

Berbagai perilaku-perilaku yang mencerminkan dalam menjaga kelestarian 

lingkungan hidup merupakan upaya dalam menjaga kelestarian bumi dan menjauhkan 

diri dari tindakan yang bisa merusak kelestarian bumi. 
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Islam telah menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa 

dilepaskan dari fungsi, tugas dan misi manusia diciptakan yaitu sebagai hamba dan 

khalifatullah. Dasar utama bagi kehidupan manusia adalah memikul amanah Allah, 

ada tiga persoalan, yaitu: mengenal Tuhannya, mengenal dirinya sendiri (manusia) 

dan mengenal lingkunganya.
90

 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, Allah SWT menegaskan larangan 

berbuat kerusakan di muka bumi. Kebanyakan kerusakan yang ada di muka bumi 

disebabkan karena ulah tangan manusia. Kerusakan ini menyebabkan manusia dan 

makhluk hidup yang ada di daratan dan lautan terus menerus di timpa berbagai 

macam musibah. Berbagai musibah itu diantaranya; banjir, tanah longsor, kekeringan 

dan lain-lain. Musibah-musibah itu ditimpakan kepada manusia, agar mereka 

menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah Swt. Selain itu, manusia  juga 

disuruh untuk mempelajari sejarah umat-umat terdahulu dan mengambil hikmah dari 

berbagai kejadian tersebut. 
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