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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran umumnya mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.1 

Menurut Kozma dan Gafur secara umum menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat 

memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu.2 

Hal ini senada dengan pendapat Dick dan Carey yang dikutip Zainal Aqib 

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh 

guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran bukan hanya terbatas pada 

prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan 

                                                           
1 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), hlm. 5 
2 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohammad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, (Jakarta: 

Bumi Askara), hlm. 4 
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materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta 

didik.3 

Teori ini sejalan dengan Gerlach dan Ely yang menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan 

oleh mereka bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan 

urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada 

peserta didik.4 Kemudian Ismail Sukardi mengartikan bahwa strategi pembelajaran 

adalah prosedur atau langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk 

menerapkan metode pembelajaran tertentu di kelas.5 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

strategi pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dan 

merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk di 

dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 

kekuatan dalam pembelajaran. 

 

 

                                                           
3 Zainal Aqib, Model-Model Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), cet. 

Ke-4, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 69 
4  Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 7 
5 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Moderen Bekal Untuk Guru Profesional, 

(Jogjakarta: Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 30 
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2. Pengertian Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

(SPPKB) 

Menurut Wina Sanjaya Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir (SPPKB) adalah strategi pembelajaran yang menyandarkan dua sisi 

proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan 

atau penguasaan materi pembelajaran baru.6 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) adalah 

pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa 

melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 

memecahkan masalah yang diajukan.7 

SPPKB juga merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dalam 

suasana dialogis karena itu guru harus mampu merangsang dan membangkitkan 

keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan 

memberikan data dan fakta sosial serta keberanian untuk mengeluarkan ide-ide, 

serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek yang 

dipermasalahkan.8 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) adalah 

strategi pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir, 

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

Kencana, 2013), hlm. 232 
7 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 128 
8 https://www.academia.edu/8840266/SppKb. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 

https://www.academia.edu/8840266/SppKb
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artinya tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB yaitu bukan sekedar siswa dapat 

menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat 

mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa 

secara verbal. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa kemampuan berbicara 

secara verbal merupakan salah satu kemampuan berpikir.9 

Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam pengertian diatas: 

a. SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan 

kemampuan berpikir, artinya tujuan yang akan dicapai adalah bukan sekedar 

siswa dapat menguasai sejumlah materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana 

siswa dapat mengembangkan gagasan dan ide melalui kemampuan berbahasa 

secara verbal. 

b. Telaahan fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar 

pengembangan kemampuan berfikir, artinya pengembangan gagasan dan ide 

didasarkan pada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari atau 

berdasarkan kemampuan untuk mendiskripsikan hasil pengamatan mereka 

terhadap berbagai fakta dan data yang diperoleh. 

c. Sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-

masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak.10 

Berpikir adalah kemampuan jiwa untuk meletakkan hubungan antara 

bagian-bagian pengetahuan.11 Pikiran dapat diartikan sebagai kondisi letak 

                                                           
9 https://www.academia.edu/8840266/SppKb. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 
10 Ibid. 

https://www.academia.edu/8840266/SppKb
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hubungan antar bagian pengetahuan yang telah ada dalam diri yang dikontrol oleh 

akal. Jadi di sini akal adalah sebagai kekuatan yang mengendalikan pikiran. 

Berpikir berarti meletakkan hubungan antar bagian pengetahuan yang diperoleh 

manusia. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini mencakup segala konsep, 

gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki atau diperoleh manusia.12 

Menurut Morgan berpikir adalah memproses informasi secara mental atau 

secara kognitif. Secara lebih formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau 

manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang 

disimpan dalam long-term memory. Jadi, berpikir adalah sebuah representasi 

simbol dari beberapa peristiwa atau item dalam dunia. Berpikir juga dapat 

dikatakan sebagai proses yang memerantarai stimulus dan respon.13 

Hal ini senada dengan pendapat Solso bahwa berpikir adalah sebuah proses 

di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan 

interaksi yang kompleks atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraki, logika, 

imaginasi, dan pemecahan masalah.14 

Kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami, 

oleh sebab itu kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu seseorang yang 

memiliki kemampuan mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam 

                                                                                                                                                                      
11   Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 34 
12  Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 31 
13 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2009), hlm. 

129 
14 Ibid., hlm. 129-130 
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berpikir, sebaliknya kemampuan berpikir seseorang sudah pasti diikuti oleh 

kemampuan mengingat dan memahami. 

Seperti yang dikemukakan Peter Reason, bahwa berpikir tidak mungkin 

terjadi tanpa adanya memori. Bila seseorang kurang memiliki daya ingat (working 

memory), maka orang tersebut tidak mungkin sanggup menyimpan masalah dan 

informasi yang cukup lama. Jika seseorang kurang memiliki daya ingat jangka 

panjang (long term memory), maka orang tersebut dipastikan tidak akan memiliki 

catatan masa lalu yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi pada masa sekarang.15 

Sedangkan di dalam Al-Qur‟an Allah telah menjelaskan mengenai berpikir, 

bahwa manusia di berikan akal untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur‟an surah An-Nahl ayat 11 : 

لّزرَْع َوالّزيْ ُتوَن َوالّنِخيَل َواأْعَناَب َوِمْن ُكّل الّثَمَراِت ِإّن ِفي يُ ْنِبُت َلُكْم بِِه ا
 َذِلَك آيًَة ِلَقْوٍم يَ تَ َفّكُرونَ 

Artinya :  Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; 

zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi 

kaum yang memikirkan. (QS. An-Nahl: 11). 

                                                           
15  Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 230-231 



34 

 

Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada manusia sebagai 

perantara untuk memerintahkan manusia berpikir tentang tanda-tanda kebesaran 

Allah SWT. 

 َكَذِلَك يُ بَ ّيُن الّلُه َلُكُم اآيَاِت َلَعّلُكْم تَ تَ َفّكُرونَ 

Artinya :  Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya 

kamu memikirkannya (QS. Al-Baqarah: 266). 

Kemudian Allah Berfirman di dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 269 

 َوَما َيذّّكُر ِإا ُأوُلو اأْلَبابِ 

Artinya : Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 

pelajaran (dari firman Allah). (QS. Al-Baqarah: 269). 

Dengan demikian, berpikir sebagai proses pengolahan akal yang 

dianugerahi Allah kepada manusia sebagai kegiatan yang melibatkan proses 

mental memerlukan kemampuan mengingat dan memahami, dan untuk dapat 

mengingat dan memahami diperlukan proses mental yang disebut berpikir. 

Peneliti memberikan beberapa indikator dari kemampuan berpikir dalam 

penelitian ini yakni mencakup : 

1. Kemampuan siswa mengungkapkan pengalaman berkaitan dengan materi yang 
diajukan. 

2. Kemampuan mengidentifikasi asumsi atau data yang dalam dan real pada 
permasalahan yang diajukan. 

3. Kemampuan merumuskan permasalahan yang muncul pada permasalahan  yang 
diajukan. 
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4. Kemampuan mengungkapkan atau mendefinisikan dalam menyelesaikan 
masalah. 

5. Kemampuan mendeteksi langkah-langkah penyelesaian masalah. 
6. Kemampuan mengevaluasi atau menyimpulkan argument penyelesaian suatu 

masalah. 
 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa, dalam hal ini 

siswa diarahkan untuk mampu berpikir kreatif dan mampu mengelolah data, fakta, 

atau konsep sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam 

menghadapi dan memecahkan suatu persoalan. 

3. Tahapan-tahapan Pembelajaran Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai 

dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar 

yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat untuk 

dihafalkan. Cara demikian bukan saja tidak sesuai dengan hakikat belajar sebagai 

usaha memperoleh pengalaman, akan tetapi juga dapat menghilangkan gairah dan 

motivasi belajar siswa. 

Pada pembahasan ini ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang 

harus dilakukan pada Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 
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(SPPKB). Diantaranya yaitu ada 7 tahap dalam SPPKB. Setiap tahap dijelaskan 

berikut ini.16 

1) Tahap Orientasi 

Pada tahap ini guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan 

pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan: Pertama, penjelasan tujuan 

yang harus dicapai baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi 

pelajaran yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Kedua, 

penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa, yaitu penjelasan 

tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses 

pembelajaran. 

2) Tahap Pelacakan  

Tahap pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami pemahaman dan 

kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan 

dibicarakan. Melalui tahapan inilah guru mengembangkan dialog dan tanya 

jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang 

dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan berbekal pengalaman 

itulah selanjutnya guru menentukan bagaimana ia harus mengembangkan 

dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. 

 

 
                                                           

16 Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 135 
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3) Tahap Konfrontasi 

Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan 

sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang 

peningkatan kemampuan siswa pada tahapan ini guru dapat memberikan 

persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan 

keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik itu tentu saja 

persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa seperti 

yang diperoleh pada tahap kedua. Pada tahap ini guru harus dapat 

mengembangkan dialog agar siswa benar-benar memahami persoalan yang 

harus dipecahkan.17 

4) Tahap Inkuiri 

Tahap inkuiri adalah tahapan terpenting dalam Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir 

yang sesungguhnya. Melalui tahapan inkuiri, siswa diajak untuk memecahkan 

persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru harus 

memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Melalui berbagai teknik bertanya 

guru harus dapat menumbuhkan keberanian siswa agar mereka dapat 

menjelaskan, mengungkap fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan 

argumentasi yang meyakinkan, mengembangkan gagasan, dan lain sebagainya. 

 
                                                           

17 Ibid., hlm. 135-136 
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5) Tahapan Akomodasi 

Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui 

proses penyimpulan. Pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat menemukan 

kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada tahap ini 

melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang 

mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. 

Tahap akomodasi bisa juga dikatakan tahap pemantapan hasil belajar, sebab 

pada tahap ini siswa diarahkan untuk mampu mengungkap kembali 

pembahasan yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. 

6) Tahap Treatment 

Tahapan dimana guru mengadakan perbaikan pada siswa yang belum bisa 

menyimpulkan hasil kegiatan inkuiri. 

7) Tahap Transfer 

Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan 

masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar 

siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk 

memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini guru dapat memberikan 

tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan.18 

 

 

                                                           
18 http://www. academia. edu /8400487/ Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan_Berfikir_SPPKB. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 
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4. Karakteristik Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, SPPKB memiliki tiga Karakteristik utama, yaitu sebagai 

berikut:19 

a. Proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses mental siswa 

secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang hanya menuntut 

siswa sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa 

dalam proses berpikir. 

b. SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-

menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada 

gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. 

c. SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi yang 

sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar 

diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi 

pembelajaran baru.20 

Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka dalam proses 

implementasi SPPKB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

                                                           
19 Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 231 
20 http://suksesbersamasukarto.blogspot.co.id/2010/03/strategi-pembelajaranpeningkatan.html 

Di akses pada tanggal 08 Oktober 2015 

http://suksesbersamasukarto.blogspot.co.id/2010/03/strategi-pembelajaranpeningkatan.html
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1) Jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, 

maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian utama para guru. 

Artinya, guru harus menyadari bahwa proses pembelajaran itu yang 

terpenting bukan hanya apa yang dipelajari, tetapi bagaimana cara mereka 

mempelajarinya. 

2) Guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika 

merencanakan topik yang harus dipelajari serta metoda apa yang akan 

digunakan. 

3) Siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini guru harus 

membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang 

dipelajari. 

4) Informasi baru akan bisa ditangkap lebih mudah oleh siswa, manakala siswa 

dapat mengorganisasikannya dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. 

Dengan demikian guru harus dapat membantu siswa belajar dengan 

memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan 

yang telah mereka miliki. 

5) Siswa harus secara aktif merespons apa yang mereka pelajari. Merespons 

dalam konteks ini adalah aktivitas mental bukan aktivitas secara fisik. 

5. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

Pada hakikatnya, SPPKB merupakan suatu usaha bagaimana seorang guru 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa supaya merasa senang dan selalu 
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semangat dalam menerima pelajaran. Melalui cara-cara tertentu, guru bisa 

membuat kondisi berpikir siswa meningkat lebih baik, kemudian antusias dan 

gembira selama pembelajaran. Selain itu, SPPKB ini juga bisa membuat siswa 

menjadi lebih mudah dalam mengingat dan menguasai materi yang dipelajari. 

Dengan kata lain, melalui SPPKB siswa bisa memaksimalkan kemampuan 

berpikirnya melebihi kondisi biasanya. 

a. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh SPPKB adalah : 

1) Melatih daya pikir siswa dalam penyelesaiaan masalah yang ditemukan 

dalam kehidupannya. 

2) Siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. 

3) Siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

4) Memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan 

berbagai media yang ada. 

Dari penjelasan di atas bahwa kelebihan SPPKB sangat tepat untuk 

membuat siswa belajar dengan aktif, bersemangat dan menyenangkan, serta lebih 

mudah untuk menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Dengan SPPKB ini juga 

guru bisa lebih tahu dengan siswa yang daya serapnya mudah ditangkap atau 

mengerti dengan apa yang diberikannya. 
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b. Adapun kekurangan SPPKB adalah sebagai berikut : 

1) Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) yang 

membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran 

singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. 

2) Siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk 

mengikuti pelajaran, karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang diajukan. 

3) Guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB), akan membuat proses 

pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagai mana seharusnya, sehingga 

tujuan  yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. 

4) Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) hanya 

dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir itu sendiri.21 

Dari pendapat di atas bahwa peran guru sangat besar ketika ingin 

menerapkan pembelajaran dengan SPPKB. oleh karena itu, selaku guru harus lebih 

giat berlatih jika ingin menguasai SPPKB, sehingga bisa diterapkan pada siswa di 

kelas dengan baik dan hasil dari apa yang diajarkan bisa memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi siswa. 

 

                                                           
21 http://www. academia. edu /8400487/ Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan_Berfikir_SPPKB. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 
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B. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Sedangkan hasil belajar 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, kecakapan dan kemampuannya, daya 

reaksinya, dan daya penerimanya.22 

Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar menjadi perhatian guru sebagai acuan untuk melihat 

kinerja dan potensi belajar siswa selama pembelajaran dilakukan, sehingga dapat 

diketahui baik atau buruknya kinerja belajar siswa selama pembelajaran dari hasil 

belajar tersebut. 

Menurut Nawawi hasil belajar adalah sebagai tingkat keberhasilan sisiwa 

dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Secara 

sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.23 

Senada dengan itu Oemar Hamalik menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

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

2011), hlm. 28 
23 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm. 5 
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tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti.24 

Sedangkan Sudijarto mengartikan bahwa hasil belajar adalah tingkat 

pernyataan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Karena, hasil belajar siswa mencakup 

tiga aspek, yaitu: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.25 Teori ini 

sejalan dengan Ahmad Susanto bahwa hasil belajar merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar.26 

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan 

berhasil, setiap guru memiliki pendangan masing-masing sejalan dengan 

filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada 

kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa 

suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasi 

apabila tujuan intruksional khususnya dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai 

tidaknya tujuan Intruksional Khusus, guru perlu mengadakan tes formatif setiap 

selesai menyajikan satu bahasan kepada siswa. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan atau hasil yang diharapkan yang dimiliki oleh siswa 

                                                           
24 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), hlm. 30 
25 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2009), hlm. 

255 
26 Ahmad Susanto, Loc.Cit. 
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dalam pembelajaran yang biasanya terdapat dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. 

Hasil belajar diperoleh oleh siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Hasil 

belajar bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi meliputi semua perubahan tingkah 

laku termasuk di dalamnya sikap dan nilai-nilai serta keterampilan. 

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Pada pencapaian hasil belajar siswa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar tersebut, diantara beberapa faktor tersebut menurut 

Djaali yaitu faktor dari Dalam Diri dan dari Luar Diri siswa:27 

a. Faktor dari dalam Diri 

1) Kesehatan 

Apabila orang selalu sakit (sakit kepala, pilek, demam) mengakibatkan tidak 

bergairah belajar dan secara psikologi sering mengalami gangguan pikiran 

dan perasaan kecewa karena konflik. 

2) Inteligensi dan Bakat 

Faktor inteligensi dan bakat besar sekali pengaruhnya terhadap berhasil atau 

tidaknya kemajuan belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. 

3) Minat dan Motivasi 

Minat yang besar atau keinginan yang kuat terhadap sesuatu merupakan 

modal besar untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan dorongan diri 

sendiri, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Motivasi juga 

                                                           
27 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Askara, 2012), hlm. 99 
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dapat berasal dari luar dirinya yaitu dorongan dari lingkungan, misalnya 

guru dan orang tua. 

4) Cara Belajar 

Perlu diperhatikan teknik belajar, bagaimana bentuk catatan yang dipelajari 

dan pengaturan waktu belajar, tempat serta fasilitas lainnya. 

b. Faktor dari luar diri 

1) Keluarga 

Situasi keluarga (ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta famili) sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga. Pendidikan orang 

tua, status ekonomi, rumah kediaman, persentase hubungan orang tua, 

perkataan, dan bimbingan orang tua, mempengaruhi pencapaian hasil belajar 

anak. 

2) Sekolah 

Tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen pendidikan, 

lingkungan sekolah, dan rasio guru dan murid per kelas (40-50 siswa), 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa. 

3) Masyarakat 

Apabila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakat terdiri atas orang-

orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah 

tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. 
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4) Lingkungan Sekitar 

Bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan iklim dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan belajar, sebaliknya tempat-tempat dengan 

iklim yang sejuk dapat menunjang proses belajar.28 

Sedangkan Menurut Wasliman dalam Susanto bahwa hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara perinci, uraian 

mengenai faktor internal dan eksternal, sebagai berikut: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampun belajarnya. Faktor internal ini 

meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, 

sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit 

keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orangtua yang 

kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang 

                                                           
28 Ibid., hlm. 99-100 
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kurang baik dari orangtua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam 

hasil belajar peserta didik.29 

3. Ranah dan Bentuk Hasil Belajar 

Benyamin S. Bloom dan D. Krathwol dalam Hamzah memilah taksonomi 

pembelajaran dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

a. Ranah Kognitif  

Ranah Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak), segala 

upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. 

Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang 

terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, yaitu: 

1) Pengetahuan (knowladge) 

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali 

(recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumusan-

rumusan dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk 

menggunakannya. 

2) Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami 

adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. 

 

 
                                                           

29 Ahmad Susanto, Op.Cit., hlm. 12-13 
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3) Penerapan atau Aplikasi (application) 

Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, 

rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi baru dan kongkret. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu 

bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang kecil dan mampu memahami 

hubungan diantara bagian-bagian atau faaktor-faktor yang satu dengan faktor-

faktor lainnya. 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesi adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari analisis. 

Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-

unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau 

membentuk pola baru. 

6) Penilaian atau evaluasi (evaluation) 

Penilaian atau evaluasi adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam 

ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini 

merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu 

situasi, nilai atau ide, misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa 
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pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan 

patokan-patokan atau kriteria yang ada.30 

b. Ranah Afektif 

Ranah Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri 

hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, 

seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama islam, 

kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang 

tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama islam yang yang 

diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama 

islam, dan sebagainya.31 

Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan, Yakni sebagai beikut : 

1) Menerima (receiving) 

Jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan siswa untuk ikut 

dalam fenomena atau stimuli khusus (kegiatan dalam kelas, musik, baca buku, 

dan sebagainya). Dipandang dari segi pengajaran, jenjang ini berhubungan 

dengan menimbulkan, mempertahankan, dan mengarahkaan perhatian siswa. 

Hasil belajar belajar dalam jenjang ini berjenjang mulai dari kesadaran bahwa 

sesuatu itu ada sampai kepada minat khusus dari pihak siswa. 

 

 

                                                           
30 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 49-52 
31 Ibid., hlm. 54 
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2) Menjawab (responding) 

Kemampuan ini bertalian dengan partisipasi mahasiswa. Pada tingkat ini, siswa 

tidak hanya menghadiri suatu fenomena tertentu tetapi juga mereaksi 

terhadapnya dengan salah satu cara. Hasil belajar dalam jenjang ini dapat 

menekankan kemauan untuk menjawab (misalnya secara sukarela membaca 

tanpa ditugaskan) atau kepuasan dalam menjawab (misalnya membaca untuk 

kenikmatan atau kegembiraan). 

3) Menilai (valuing) 

Jenjang ini bertalian dengan nilai yang dikenakan siswa terhadap suatu objek, 

fenomena, atau tingkah laku tertentu. Jenjang ini berjenjang mulai dari hanya 

sekedar penerimaan nilai (ingin memperbaiki keterampilan kelompok) sampai 

ketingkat komitmen yang lebih tinggi (menerima tanggung jawab untuk fungsi 

kelompok yang lebih efektif). 

4) Organisasi (organization) 

Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan/memecahkan konflik diantara nilai-nilai itu, dan mulai 

membentuk suatu sistem nilai yang konsisten secara internal. Jadi, memberikan 

penekanan pada membandingkan, menghubungkan, dan mensistesiskan nilai-

nilai. 
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5) Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai (characterization by a 
value or value complex) 
 
Pada jenjang ini individu memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah 

lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama sehingga membentuk karakteristik 

“pola hidup”. Jadi, tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. 

Hasil belajar meliputi sangat banyak kegiatan, tapi penekanan lebih besar 

diletakkan pada kenyataan bahwa tingkah itu menjadi ciri khas atau 

karakteristik siswa itu.32 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu.33 Psikomotorik bersifat manual atau motorik.. Sebagaimana kedua 

domain yang lain, domain juga mempunyai berbagai tingkatan. Urutan tingkatan 

dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks (tertinggi) adalah 

sebagai berikut:34 

1) Persepsi 

Persepsi bekenaan dengan penggunaan indra dalam melakukan kegiatan. 

Seperti mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang sumbang, atau 

menghubungkan suara musik dengan tarin tertentu. 

 

                                                           
32 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 117-118 
33 Anas Sudijono,Op.Cit., hlm. 57 
34 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Askara, 2012), hlm. 38 
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2) Kesiapan 

Kesiapan berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu kegiatan. Termasuk di 

dalamnya kegiatan mental, kesiapan fisik, atau kesiapan emosi perasaan untuk 

melakukan suatu tindakan. 

3) Mekanisme 

Mekanisme berkenaan dengan penampilan respons yang sudah dipelajari dan 

menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan menunjukkan kepada 

suatu kemahiran. 

4) Respons Terbimbing 

Respons terbimbing seperti meniru atau mengikuti, mengulangi perbuatan yang 

diperintahkan atau ditunjukkan oleh orang lain, melakukan kegiatan coba-coba 

(trial and error). 

5) Kemahiran 

Kemahiran adalah penampilan gerakan motorik dengan keterampilan penuh. 

Kemahiran yang dipertunjukkan biasanya cepat, dengan hasil yang baik, namun 

menggunakan sedikit tenaga. 

6) Adaptasi 

Adaptasi berkenaan dengan keterampilan yang sudah berkembang pada diri 

individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi (membuat 

perubahan) pada pola gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. 
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7) Originasi 

Originasi menunjukkan kepada penciptaan pola gerakan baru untuk disesuaikan 

dengan situasi atau masalah tertentu. Biasanya hal ini dapat dilakukan oleh 

orang yang sudah mempunyai keterampilan tinggi.35 

 
Dari ketiga tingkatan ranah tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan hasil akhir yang dinyatakan dalam bentuk nilai belajar 

yang diperoleh siswa terhadap serangkaian kegiatan evaluasi yang dilakukan guru 

baik evaluasi, harian, tengah semester, maupun evaluasi akhir. Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran karena akan memberikan 

sebuah informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, guru dapat menyusun dan 

membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut baik untuk individu maupun 

kelompok belajar. 

 
C. Al-Qur’an Hadis 

1. Pengertian Al-Qur’an 

Al-Qur‟an secara etimologi diambil dari kata:    وقرانا -قراة  –يقرا  –قرا 

yang berarti sesuatu yang dibaca (المقروء). Arti ini menyiratkan anjuran kepada 

umat Islam untuk membaca Al-Qur‟an. Al-Qur‟an juga dibentuk mashdar dari 

                                                           
35 Ibid., hlm. 38-39 
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) yang berarti menghimpun dan mengumpulkan القراءة والجمع   Dikatakan .(الضم  

demikian sebab seolah-olah Al-Qur‟an menghimpun beberapa huruf, kata, dan 

kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Qur‟an 

harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga 

dipahami, dihayati, diresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.36 

Secara terminologis, Al-Qur‟an adalah firman Allah Swt. yang 

disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Swt. kepada 

Nabi Muhammad Saw. dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke 

generasi tanpa ada perubahan.37 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang 

biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul 

(yaitu Nabi Muhammad SAW), melalui malaikat jibril, tertulis pada mushaf, 

diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai 

dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.38 

Islam mengatakan, bahwa Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Al-Qur‟an ini juga 

dipandang sebagai keagungan (Majid) dan penjelasan (Mubin). Kemudian juga 

seringkali disebut pula petunjuk (Hidayah) dan buku (Kitab). Namun nama yang 

                                                           
36 Anshori Lal, Ulumul Qur’an Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), hlm.17 
37 Ibid., hlm. 18 
38 Ibid., hlm. 18 
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banyak dipergunakan untuk menyebut Al-Qur‟an adalah buku (Kitab) dan Al-

Qur‟an. Al-Qur‟an berisi segala hal mengenai petunjuk yang membawa hidup 

manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Kandungan yang ada di 

dalam Al-Qur‟an.39 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur‟an adalah kitab 

suci umat Islam yang dapat menjadi petunjuk atau pedoman bagi manusia dan 

membacanya adalah ibadah. 

2. Pengertian Hadis 

Hadis atau Al-Hadits menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang 

baru lawan dari al-Qadim (lama) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu 

yang dekat atau waktu yang singkat seperti (orang yang baru masuk/memeluk 

Islam). Hadis juga sering disebut sebagai al-Khabar, yang berarti berita, yaitu 

sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, 

sama maknanya dengan hadis.40 

Sedangkan menurut istilah (terminologi), para ahli memberikan definisi 

(ta’rif) yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya.. Menurut 

ahli Hadis bahwa pngertian Hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan 

hal ihwalnya, yang dimaksud dengan hal ihwal ialah segala yang diriwayatkan dari 

Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakterisitik, sejarah kelahiran, dan 

                                                           
39 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2007), hlm. 17 
40 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm. 1 
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kebiasaan-kebiasaannya.41 Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi 

SAW baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum 

atau ketentuan-ketentuan Allah yang syariatkan kepada manusia.42 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Hadis adalah segala 

sesuatu yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. yang dapat menjadi 

pedoman bagi kita semua dan merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah 

Al-Qur‟an. 

Dengan demikian bahwa dari beberapa pengertian di atas dapat diambil 

kesimpulkan bahwa Al-Qur‟an Hadis adalah sumber hukum Islam yang berfungsi 

sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dan bagi umat Islam diwajibkan untuk 

mempelajarinya sehingga kita dapat mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-

Qur‟an dan Hadis tersebut. 

3. Tujuan Al-Qur’an Hadis 

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis merupakan unsur mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada madrasah yang memberikan pendidikan 

kepada peserta didik untuk memahami dan mencintai Al-Qur‟an dan Hadis sebagai 

sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

Pembelajaran Al-Qur‟an dan Hadis bertujuan agar peserta didik gemar 

untuk membaca Al-Qur‟an dan Hadits dengan benar, serta mempelajarinya, 

                                                           
41 Ibid., hlm. 2 
42 Ibid., hlm. 4 
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memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh 

aspek kehidupannya.43 

Mata pelajaran mempunyai tujuan agar peserta didik bergairah untuk 

membaca Al-Qur‟an dan Al-Hadits dengan baik dan benar, serta mempelajarinya, 

memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai 

yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek 

kehidupannya. 

4. Fungsi Al-Qur’an Hadis 

Sedangkan fungsi dari mata pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits pada madrasah 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Pengembangan 

Yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik dalam 

meyakini kebenaran ajaran Islam yang telah mulai dilaksanakan dalam 

lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. 

b. Perbaikan 

Yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, 

dan pengalaman ajaran islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

                                                           
43 http://asrofudin.blogspot.co.id/2010/05/tujuan dan fungsi mapel quran hadits.html. Diakses 

pada tanggal 9 November 2015 

http://asrofudin.blogspot.co.id/2010/05/tujuan%20dan%20fungsi%20mapel%20quran%20hadits.html
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c. Pencegahan 

Yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain 

yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

d. Pembiasaan 

Yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Qur‟an dan Hadis sebagai petunjuk dan 

pedoman bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari.44 

 

D. Materi Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah 

1. Tauhid Rububiyah 

Pengertian Tauhid Rububiyah menurut Syaikh bin Abdul Aziz bin 

Abdullah bin Baz “Yaitu kepercayaan bahwasannya Allah SWT. adalah pencipta, 

pengatur, dan pemelihara seluruh alam semesta dengan Ilmu-Nya dan kekuasaan-

Nya sebagaimana yang dikehendaki-Nya.45 

Yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyyah adalah mentauhidkan Allah 

dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan 

dengan tegas bahwa Allah Ta‟ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua 

makhluk, dan Allahlah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Meyakini 

rububiyyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam 

semesta, misalnya meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah, 

                                                           
44 Departemen Agama, Standar Kompetensi, ( Jakarta: 2004), hlm. 5 
45 Al-Qur’an Hadis Untuk SMP/MTs 
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Allahlah yang memberikan rizqi, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah 

menggerakan bintang-bintang, dll.46 Di nyatakan dalam Al Qur‟an: 

 اْلَحْمُد ِلّلِه اّلِذي َخَلَق الّسَماَواِت َواْأَْرَض َوَجَعَل الظُّلَماِت َوالّنورَ 

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 

Mengadakan gelap dan terang” (QS. Al An‟am: 1) 

Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa Tauhid Rububiyyah adalah 

mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh 

Allah, yakni meyakini bahwa Allah adalah Yang Maha Pencipta, Pengatur, dan 

Pemelihara seluruh alam semesta dengan Ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya. 

2. Tauhid Uluhiyah 

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz alu Syaikh menjelaskan, bahwa 

kata uluhiyah berasal darialaha – ya’lahu – ilahah – uluhah yang bermakna 

„menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan‟. Sehingga 

kata ta’alluh diartikan penyembahan yang disertai dengan kecintaan dan 

pengagungan. 

Tauhid Uluhiyah atau tauhid ibadah merupakan konsekuensi dari Tauhid 

Rububiyah. Hakikat Tauhid Uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam beribadah. 

Menujukan segala bentuk ibadah hanya kepada-Nya, dan meninggalka 

                                                           
46 http://muslim.or.id/6615-makna-tauhid.html. Diakses pada tanggal 9 November 2015 

http://muslim.or.id/aqidah/makna-tauhid.html
http://muslim.or.id/6615-makna-tauhid.html
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sesembahan selain-Nya. Ibadah itu sendiri harus dibangun di atas landasan cinta 

dan pengagungan kepada-Nya.47 

Sedangkan menurut Syaikh bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bahwa 

Tauhid Uluhiyyah adalah “Kepercayaan bahwasannya Allah Swt. adalah Tuhan 

yang hak (benar) dan yang paling berhak untuk disembah, dengan menyucikan-

Nya dari segala sekutu karena Dialah yang menciptakan makhluk, Yang berbuat 

baik terhadap mereka, dan Yang Menanggung rezeki mereka”.48 

Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa Tauhid Uluhiyyah adalah 

mengesakan Allah dalam beribadah. Menujukan segala bentuk ibadah hanya 

kepada-Nya, dan meninggalkan sesembahan selain-Nya, dan meyakini 

bahwasannya Allah Swt. adalah Tuhan yang hak (benar) dan yang paling berhak 

untuk disembah, dengan menyucikan-Nya dari segala sekutu karena Dialah yang 

menciptakan makhluk. 

                                                           
47 http://muslim.or.id/10320-tauhid-uluhiyah.html. Diakses pada tanggal 9 November 2015 
48 Al-Qur’an Hadis Untuk SMP/MTs 

http://muslim.or.id/10320-tauhid-uluhiyah.html

