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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 5E  

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model adalah mode, ragam, acuan.1 Artinya yaitu cara atau pedoman 

yang digunakan untuk meraih sesuatu. Mills berpendapat bahwa “model adalah  

bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”.2 Dalam hal 

ini pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku atau fenomena kompleks 

yang dipengaruhi oleh banyak faktor, dan merupakan rekontruksi dari 

pengalaman masa lalu yang berengaruh terhadap perilaku dan kapasitas 

seseorang atau sekelompok orang.  

Menurut Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang 

akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas.3. 

Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru 

dikelas. 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya :Terbit 

Terang, 1999),hlm. 248 
2
  Agus Suprijono, Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi PAIKEM), (Surabaya: Pustaka 

Pelajar, 2009), hlm. 45  
3
 Ibid  
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Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ialah pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, melalui model 

pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatan informasi, ide, 

keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajarn ini 

berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru 

dalam merencanakan belajar mengajar. 

2. Model Pembelajaran Learning Cycle  Tipe 5E 

Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini disingkat LC 

adalah suatu model Pembelajaran yang berpusat pada pebelajar (student 

centered). Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) 

yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pebelajar dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 

berperan aktif.4 

Salah satu pembelajaran yang menerapkan model konstruktivisme adalah 

model pembelajaran Learning Cycle (siklus belajar). Model Learning Cycle 

pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus dalam Science Curriculum 

Improvement Study (SCIS). Learning Cycle (siklus belajar) merupakan suatu 

pengorganisasian yang memberikan kemudahan untuk penguasaan konsep-

konsep baru dan untuk menata ulang pengetahuan siswa. Selain itu, salah satu 

                                                           
4 Ngalimun, Strategi Dan Model Pembelajan, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo 2014), hlm. 

145 
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penggagas Model Pembelajaran Learning Cycle adalah David Colb. Dan ia 

mendeskripsikan proses pemebelajaran sebagai siklus empat tahap.5  

Model ini semula berkembang dalam pembelajaran sains, khususnya 

pembelajaran Biologi. Istilah 5E terkait dengan urutan penyajian pembelajaran 

yang terdiri dari Engage ( libatkan), Explore (Eksplorasi), Explain (jelaskan), 

Exted atau Elaborate (kembangkan), dan Evaluate (lakukan evaluasi). Cikal 

bakal teknik ini sebenarnya sudah ada pada tahun 1970-an. 6 

Learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran dengan 

pendekatan konstruktivis yang pada mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu: 

eksplorasi (exploration), menjelaskan (explanation), dan memperluas 

(elaboration/extention), yang dikenal dengan learning cycle Tipe 3E. Pada 

proses selanjutnya, tiga tahap siklus tersebut mengalami perkembangan menjadi 

lima tahap, yaitu: pembangkitan minat/mengajak (engagement), 

eksplorasi/menyelidiki (exploration), menjelaskan (explanation), memperluas 

(elaboration/extention), dan evaluasi (evaluation), sehingga dikenal dengan 

learning cycle  Tipe 5E. 

Implementasi Learning cycle Tipe 5E dalam pembelajaran menempatkan 

guru sebagai fasilitator yang mengelola berlangsungnya fase-fase tersebut mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Efektifitas impelmentasi 

                                                           
5 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 203).hlm. 265 
6 Warsono dan Hariyanto, Pembelajaran Aktif , (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013),  hlm. 

100 
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Learning Cycle Tipe 5E biasanya diukur melalui observasi proses dan 

pemberian tes. Jika ternyata hasil dan kualitas pembelajaran tersebut ternyata 

belum memuaskan , maka dapat dilakukan siklus berikutnya dan pelaksaannya 

harus lebih baik dibanding  siklus sebelumnya dengan cara mengantisipasi 

kelemahan-kelemahan siklus sebelumnya.  

Implementasi Lerning Cycle dalam pembelajaran sesuai dengan 

pandangan kontruktivis yaitu: 

1. Siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi secara bermakna 
dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman 
siswa 

2. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa. 
Informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interprestasi individu. 

3. Orientasi Pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupakan 
pemecahan masalah.7 
 
Dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran Learning cycle 

yang sesuai dengan pandangan kontruktivisme yaitu siswa belajar secara aktif, 

informasi baru yang kemudian dikaitkan dengan pengetahuan siswa dan tujuan 

pembelajaran adalah memecahkan masalah. 

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Learning Cycle  Tipe 5E  

Langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Engage (Libatkan). Pada tahap ini kegiatan pokok pembelajaran 

bertumpu pada upaya bagaimana meningkatkan minat siswa sambil  

menilai pemahaman awal para siswa terhadap topik yang dibahas, 

misalnya melalui kegiatan apersepsi . selama pengalaman pembelajaran 
                                                           

7 Ngalimun, Op. Cit. hlm. 149 
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ini, siswa mula-mula dihadapkan pada tugas-tugas  instruksional dan 

diberi kesempatan melakukan identifikasi. Selama fase ini siswa 

membuata hubungan antara pengalaman masa lalunya dengan 

pengalaman belajarnya sekarang. Hal ini dapat dilaksanakan melalui 

suatau diskusi kelas dengan atau tanpa bantuan media audio-visual seperti 

video film dan sebagainya.  

b. Explor (Eksplorasi), pada tahapan ini pembelajaran pokok pembelajaran 

adalah melibatkan siswa dalam pokok bahasan atau topik pembelajaran, 

memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun 

pemahamannya sendiri. Pada  tahap ini para siswa berkesempatan terlibat 

secara langsung dengan fenomena yang diselidiki dan bahan-bahan 

bagian. Mereka bekerja sama dalam suatu tim, lalu mengalami 

pengalaman bersama dengan saling berbagi dan berkomunikas tentang 

esensi pokok pembelajaran. Penekanannya adalah pada penggunaan 

pertanyaan setahap demi setahap oleh  guru yang harus dijawab oleh para 

siswa. 

c. Explain (Jelaskan), pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya sejauh ini dan 

menjelaskan maksudnya. Pada tahap ini para siswa menjelaskan apa yang 

telah dipelajarinya dengan berkomunikasi dengan rekan-rekannya, denga 

fasilitator (guru), melalui suatu proses reflektif. Dengan kata lain, setelah 
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guru mencapai suatu pemahaman, mereka boleh membuat ringkasan atau 

menjelaskan gagasan-gagasannya.  

d. Exted (Kebanggaan), pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk 

menerapkan pengetahuan barunya dan secara berkesinambungan 

melakukan eksplorasi dari implikasi ini. Pada tahap ini, para siswa 

mengembangkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya, membuat 

jalinan dengan konsep terkait lainnya kemudian mengaplikasikan 

pemahamannya dalam dunia nyata. 

e. Evaluate (Evalusai). Pada  tahap ini baik siswa maupun guru menilai 

sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman. Dalam hal ini guru  

menilai sejauh mana para siswa memperoleh pemahaman tentang konsep-

konsep pokok bahar ajar dan memperoleh pengetahuan baru evaluasi  dan 

penilain berlangsung  selama proses pembelajaran.8  

Secara singkat langkah-langkah dari Model Pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 5E adalah sebagai berikut: 

a. Engage (pengaitan) : definisikan topik yang akan diinvestigasi dengan 
mengaitkannya ke pengalaman atau minat siswa. 

b. Eksplorasi (libatkan) : kelompok-kelompok kecil siswa yang akan bekerja 
secara kolaborasi pada tugas tertentu mengidentifikasi pertanyaan topik 
tertentu yang ingin mereka eksplorasi. Kelompok-kelompok melakukan 
riset terhadap pertanyaan mereka. 

c. Explain (menjelaskan): kelompok-kelmpok berbagi temuan mereka 
dengan kelas yang menjawab pertanyaan pada periode waktu yang 
teridentifikasi (min. 10 menit) 

                                                           

8 Warsono dan Hariyanto, Op Cit hlm. 100-102 
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d. Elaborasi : kelompok-kelompok melibatkan kelas pada penjelasan 
mereka dengan mengajak kelas memperluas konsep, memberikan contoh, 
atau mengaitan presentasi mereka ke informasi lain. 

e. Evaluasi : individu melakukan evaluasi atas proses mereka ketika 
menulis.9 

 
Berdasarkan uraian diatas, Learning Cycle Tipe 5E dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran bidang-bidang sains dan sosial.10 Selain 

itu, Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 5E, ideal untuk topik apapun, 

tetapi sesui dengan waktu yang dialokasikan ke Model Pembelajaran Learning 

Cycle Tipe 5E menurut kerumitan topiknya. Dan kelompok harus dipilih secara 

cermat, dan kriteria untuk presentasi dan evaluasi harus diberikan dimuka.11 

Dapat disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 5E 

adalah Model Pembelajaran yang berpusat pada siswa yang terdiri dari lima fase 

yaitu pembangkitan minat/mengajak (engagement), eksplorasi/menyelidiki 

(exploration), menjelaskan (explanation), memperluas (elaboration/extention), 

dan evaluasi (evaluation), dan Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 5E 

adalah Model Pembelajaran yang menyarankan agar proses pembelajaran dapat 

melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang aktif sehingga proses asimilasi, 

akomodasi dan organisasi dalam struktur kognitif siswa tercapai. Bila terjadi 

proses konstruksi pengetahuan dengan baik maka siswa akan dapat 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. Implementasi 

learning cycle Tipe 5E dalam pembelajaran menempatkan guru sebagai 

                                                           
9 Laura E. Pinto, dkk, 95 Strategi Pengajaran, (Jakarta : PT. Indeks, 2014), hlm. 96 
10 Ngalimun, Op. Cit.,hlm. 147 
11

 Laura E. Pinto, dkk, Op. Cit,. hlm. 96 
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fasilitator yang mengelola berlangsungnya fase-fase tersebut mulai dari 

perencanaan (terutama perangkat pembelajaran), pelaksanaan (terutama 

pemberian pertanyaan-pertanyaan arahan dan proses pembimbingan), dan 

evaluasi. 

4. Kelebihan Model Pembelajaran Learing Cycle  Tipe 5E 

Beberapa kelebihannya adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa karena pebelajar dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran artinya mampu memberikan motivasi 

kepada siswa untuk menjadi lebih efektif dan menambah rasa keingin 

tahuan siswa. 

b. Membantu mengembangkan sikap ilmiah pelajar, artinya melatih siswa 

belajar melakukan konsep melalui kegiatan eksperimen. 

c. Pembelajaran lebih bermakna, artinya Guru dan siswa menjalankan 

tahapan-tahapan pembelajaran yang saling mengisi satu sama lain. 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir, mencari, 

menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah 

mereka pelajari.12 

5. Kekurangan Model Pembelajaran Leaning Cycle Tipe 5E 

Adapun kekurangan model pembelajaran ini adalah: 

a. Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 
langkah-langkah pembelajaran. 

                                                           
12 Ibid, hlm. 150 
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b. Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 
melaksanakan proses pembelajaran. 

c. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. 
d. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun 

rencana dan melaksanakan pembelajaran.13 
 
 
Dapat disimpulkan bahwa kekurangan model pembelajaran Leaning 

Cycle Tipe 5E  adalah jika guru kurang menguasai langkah-langkah 

pembelajaran maka efektifitas pembelajaran rendah, guru dituntut untuk 

bersungguh-sungguh dan kreatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dalam 

pembelajaran ini memerlukan pengelolaan kelas yang baik dan terencana, dan 

memerlukan waktu yang cukup banyak dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model Leaning Cycle Tipe 5E ini.  

B. Hakikat Aktivitas Belajar 

1. Konsep Aktivitas Belajar 

Frobel mengatakan bahwa”manusia sebagai pencipta”. Dalam ajaran 

agama pun diakui bahwa manusia adalah sebagai pencipta yang ke dua setelah 

Tuhan. Secara alami anak didik memang ada dorongan untuk  mencipta. Prinsip 

utama yang dikemukakan Frobel bahwa anak itu harus bekerja sendiri, untuk 

memberikan motivasi maka dipopulerkan semboyan “berfikir dan berbuat”. 

14Dalam dinamika kehidupan manusia berfikir dan berbuat sebagai suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, begitu juga dalam hal belajar sudah 

                                                           
13 Ibid 
14

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 
2014), hlm. 96 
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barang tentu tidak mungkin dapat mungkin meninggalkan berfikir dan berbuat. 

Ilustrasi ini menunjukan penegasan bahwa dalam belajar sangat memerlukan 

kegiatan berfikir dan berbuat. 

Montessori juga mengeaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga untuk 

berkembang sendiri, membentuk sendiri. Pendidik akan berperan sebagai 

pembimbing dan mengamati bagaimana perkembanagan anak didiknya. 

Pernyataan ini memberikan petunjuk bahwayang lebih  banyak melakukan 

aktivitas dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang pendidik 

memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat 

oleh anak didik. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran sangat diperlukan adanya aktivitas, dan tanpa aktivitas proses 

belajar tidak mungkin dapatberlangsung dengan baik. Dengan kata lain aktivitas 

belajar adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam interaksi antara 

pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan. 

2. Jenis- jenis aktivitas belajar 

Aktivitas disini  merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan. Jenis- jenis aktivitas 

belajar tersebut antara lain, 

1) Mendengarkan  

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar, setiap orang yang 

belajar disekolah pasti ada aktivitas mendengarkan.  
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2) Memandang 

Dalam pendidikan, aktivitas memandang termasuk dalam kategori 

aktivitas belajar, namun tidak semua pandangan penglihatan kita adalah 

aktivitas belajar. 

3) Meraba,Membau dan Mencicipi atau Mengecap 

Aktivitas Meraba, Membau dan Mencicipi atau Mengecap dapat 

memberikan kesempatan bagi seseorang untuk belajar. Akan tetapi 

aktivitasnya ini harus didasari oleh satu tujuan. Oleh karena itu aktivitas 

diatas dapat dikatakan belajar, apabila aktivitas tersebut didorong oleh 

kebutuhan, motivasi untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan 

situasi tertentu untuk perubahan tingkah laku. 

4) Menulis atau Mencatat 

Menulis dan mencatat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

aktivitas belajar. Akan tetapi tidak setiap mencatat adalah belajar. 

Dalam aktivitas mencatat juga tidak sekedar mencatat, tetapi 

mencatatyang dapat menunjang pencapaian tujuan belajar. 

5) Membaca  

Aktivitas membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan 

selama belajar disekolahatau diperguruan tinggi. Kalau belajar untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan, maka membaca adalah jalan menuju ke 

pintu ilmu pengetahuan.  
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6) Membuat Ikhtisar atau Ringkasan atau Menggaris Bawahi 

Banyak orang yang merasa terbantu dalam belajarnya karena 

menggunakan ikhtisar materi yang dibuatnya. Ihktisar atau ringkasan 

memenagn dapat membantu dalam halmembantu dalam mengingat atau 

mencari kembali materi dalam buku untuk masa yang akan datang. 

Sementara membaca, pada halhal yang penting digaris bawahi. Hal ini 

sangat membantu dalam usaha menentukan kembali materi itu 

dikemudian hari bila diperlukan. 

7) Mengamati tabel-tabel, diagram dan bagan-bagan 

Dalam buku atau lingkungan lain sering dijumpai tabel-tabel diagram 

atau bagan-bagan. Materi non verbal semacam ini sangat berguna bagi 

seseorang dalam mempelajari  materi yang relevan. Demikian juga 

bagan dan peta dan lainny aynag dapat menjadi bahan ilustratif yang  

membantu pemahaman seseorang terhadap sesuatu hal. 

8) Menyusun Paper atau Kertas Kerja 

Bila pembicaraan ini maemasalahkan penyusunan paper, maka hal ini 

berrhubungan erat dengan masalah tulis menulis.  

9) Mengingat 

Mengingat merupakan gejala psikologis. Untuk mengetahui bahwa 

seseorang sedang mengingat sesuatu dapat dilihat dari sikap dan 

perbuatannya. 
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10) Berfikir 

Berfikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan berfikir orang 

memperoleh penemuan baru. 

11) Latihan atau Praktek 

Dengan banyak latihan kesan yang diterima lebih fungsional. Dengan 

demikian, aktifitas latihan dapat mendukung belajar yang optimal.15 

Dari aktivitas belajar diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam 

belajar itu merupakan suatu kegiatan yang kita jalani dlam proses belajar 

mengajar berlangsung. 

Selain itu, Paul B. Diedrich membuat suatu daftar yang berisi 177 macam 

kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut  

1) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities seperti, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancawa, diskusi, 

interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan, uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

                                                           
15 Syiful Bahri Djamarah, Op.Cit. hlm.12 
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5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat garfik, peta dan 

diagram. 

6) Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7) Mental activities, seerti, menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional aectivities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenag, gugup.16 

Dengan klasifikasi aktivitas seperti diatas, menunjukan bahwa aktivitas 

disekolah cukup kompleksdan bervariasi. Kalau kegiatan berbagai macam 

tersebut dapat diciptakan disekolah, tentu semua sekolah akan dinamis , tidak 

membosankan dan benar benar menjadi pusat aktivitas belajar yang  maksimal 

dan bahkan akan memperlancar peranannya sebagai pusatdan transpormasi 

kebudayaan. Tetapi sebaliknyaini  merupakan tantangan yang menuntut jawaban 

dari para guru. Kreativitas guru mutlak diperlukan agar dapat merencanakan 

kegiatan siswa yang sangat bervariasi.  

Aktivitas - aktivitas tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam 

setiap aktivitas motorik terkadang aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu 

dan seterusnya. Pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat 

diupayakan. 

 
                                                           

16 Sardiman, Op.Cit. hlm. 101  
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C. Hakikat Hasil Belajar 

1. Konsep Hasil Belajar 

Menurut Morgan, “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman”. Sedangkan menurut Witherington, “Belajar adalah suatu 

perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru 

dari pada reaksi yang berupa reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian atau suatu pengertian.”17 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

perubahan perilaku, perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman, 

perubahan relatif dan mantap serta perilaku yang mengalami perubahan yang 

menyangkut berbagai aspek kepribadian baik fisik maupun psikis.  

Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang diperolah anak setelah 

melalui kegiatan belajar.18 Hasil belajar yang nampak dari kemampuan yang 

diperoleh siswa , menurut Gagne dapat dlihat dari lima kategori, yaitu 

keteramplan intelektual (intelectual skill), informasi verbal (verbal 

information), strategi kognitif (cognitive strategies), keterampilan motorik 

(motor skill), dan sikap (attitudes).19  

                                                           
17 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 

84 
18 Amilda, Kesulitan Belajar (Alternatif Sistem Pelayanan Dan Penanganan), ( Palembang : 

Raffah Press, 2010), hlm, 34 
19 Hamzah B. Uno. Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif), ( Jakarta : Bumi Aksara, 2014 ), hlm. 210 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan kemampuan  yang terjadi dalam diri siswa yang ditandai dengan 

perubahan tingkah laku secara kuantitatif dalam bentuk seperti Penguasaan, 

pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, analisis, sintesis evaluasi serta nilai 

dan hasil belajar harus bermakna bagi siswa itu sendiri dalam menimbulkan 

rakarsa dan kreatifitas, artinya tidak terbatas pada perolehan nilai dari suatu 

bidang studi, tetapi bentuk sikap yang diperoleh dari belajar yang diikutinya dan 

untuk bekal sebagai siswa sebagai individu dan masyarakat. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Mengingat hasil belajar yang diharapkan dimiliki anak didik berupa 

kemampuan-kemampuan seperti tersirat dalam tujuan pembelajaran, maka 

keberhasilan belajar harus diukur dari ketercapaian tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien. Ada sejumlah indikator yang dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan belajar anak didik, yaitu : 

a. Anak didik menguasai bahan pengajaran yang telah dipelajarinya. 
b. Anak didik menguasai teknik dan cara mempelajari bahan pengajaran. 
c. Waktu yang diperlukan untuk menguasai bahan pengajaran relatif lebih 

singkat. 
d. Teknik dan cara belajar yang telah dikuasai dapat digunakan untuk 

mempelajari bahan pengajaran lain yang serupa. 
e. Anak didik dapat mempelajari bahan pengajaran lain secara sendiri. 
f. Timbulnya motivasi intrinsik (dorongan dari dalam diri anak didik) untuk 

belajar lebih lanjut. 
g. Tumbuh kebiasaan anak didik untuk selalu mempersiapkan diri dalam 

menghadapi kegiatan disekolah. 
h. Anak didik terampil memecahkan masalah yang dihadapinya. 
i. Tumbuh kebiasaan dan keterampilan membina kerja sama dan atau 

hubungan sosial dengan orang lain. 
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j. Kesediaan anak didik untuk menerima pandangan orang lain dan 
memberikan pendapat atau komentar terhadap gagasan orang lain.20 

 
Dengan adanya indikator hasil belajar tersebut diharapkan siswa akan 

mampu memahami setiap materi dan hasil belajar yang akan dicapai menjadi 

lebih baik. 

3. Ranah Hasil Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagi akibat pengalaman dari proses belajar siswa. 

Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah, 

khususnya ranah rasa siswa, sangat sullit karena perubahan hasil belajar itu ada 

yang bersifat intangible (tidak dapat diraba). Oleh karena itu, yang dapat 

dilakukan oleh guru dalam hal ini adalah mengambil indikator yaitu cuplikan 

atau gambaran perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan 

dapat mencerminkan perubahn yang terjadi sebagai hasil belajar siswa baik yang 

berdimensi cipta, rasa, ataupun karsa. Diantara indikator-indikator hasil belajar 

siswa berdasarkan ketiga dimensi tersebut adalah : 

a. Indikator ranah cipta (kognitif) yaitu melipiti, Pengamatan, Ingatan, 

Pemahaman, Penerapan, Sintesis dan Analisisi.  

b. Indikator ranah rasa (afektif) meliputi Penerimaan, Sambutan, Apresiasi, 

Internalilsasi dan Karakterisasi. 

 

                                                           
20 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (suatu Pendekatan 

Teoritis Psikologis), cet. Ke-3, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 87 
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c. Indikator ranah karsa (psikomotor), meliputi, Keterampilan bergerak dan 

bertindak, Kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal.21 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara garis besar, Suryabrata menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

a. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pemelajar yang meliputi :  
1) Faktor-faktor fisiologis  
2) Fakto-faktor psikologis 

b. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pebelajar yang meliputi :  
1) Faktor-faktor sosial  
2) Faktor-faktor non sosial.22 

 

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri pemelajar 

adalah faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani dan kesehatan panca indera, 

sedangkan faktor psikologis meliputi: minat, motivasi, intelegensi, memori dan 

emosi. Selain itu faktor yang berasal dari luar diri pemelajar adalah faktor sosial 

yang meliputi: orang tua, guru dan teman, sedangkan faktor nonsosial yaitu 

keadaan udara, suhu dan cuaca, waktu, tempat dan alat perlengkapan belajar. 

5. Upaya-upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Untuk meningkatkan hasil belajar, dapat dilakukan dengan upaya-upaya 

sebagai berikut : 

a. Memberikan tugas tambahan  

b. Memberikan bimbingan belajar diluar jam sekolah 

c. Memberikan latihan soal yang dibimbing guru 
                                                           

21 http://www. Indikator Hasil Belajar. co.id/, Diakses Pada Tanggal 10 November 2014 
22

 Nyayu Khodijah  ,Op. Cit., hlm 65-68 
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d. Melakukan remidi dan pengayaan23 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha atau cara yang 

dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar adalah dengan berbagai cara 

diantaranya, memberikan tugas tambahan kepada siswa, agar siswa tidak hanya 

menerima pelajaran dikelas dan mampu menambah pengetahuan siswa, 

memberikan bimbingan belajar diluar jam pelajaran seperti les sehingga siswa 

dapat memahami pelajaran dengan baik, memberikan latian soal yang dibimbing 

guru dan melakukan remidi atau pengayaan terhadap siswa, sehingga diharapkan 

siswa mampu menambah kegiatan dengan hal-hal tersebut dan mampu mencapai 

tujuan pembelajaran yang salah satunnya yaitu meningkatnya hasil belajar 

siswa. 

D. Deskripsi Singkat Pelajaran Al-Islam 

1. Pengertian Pelajaran Al-Islam 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dalam 

suatu proses belajar mengajar. Guru mengajar dan siswa belajar.24 Pembelajaran 

merupakan suatu konsep yang  kompleks, namun dengan maksud yang sama 

memberi pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan tujuan.  

Mata Pelajaran adalah bidang studi yang dipelajari di sekolah. Pendidikan 

Islam merupakan proses bimbingan perkembangan jasmani dan rohani manusia 

melalui ajaran islam dengan memperhatikan fitrah manusia yang ada pada diri 

                                                           
23 Dwi Jaya dan Sri Endang Puji Rahayu, Siswa dan Hasil Belajar, (Yogyakarta : Teras, 

2007), hlm. 50 
24 Sumiati, Metode Pembelajaran, (Bandung : Wacana Prima, 2006), hlm. 2 
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manusia dimana manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya sesuai 

dengan tujuan Pencipta-Nya.25  

Dalam hal ini pelajaran Al-Islam adalah sebutan untuk mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Oleh sebab itu pengertian, tujuan, dan ruang lingkup 

dari Al-Islam mengandung makna yang sama pada pengertian, tujuan dan ruang 

lingkup Pendidikan Agama Islam. Al-Islam adalah nama mata pelajaran yang 

digunakan di sekolah Muhammadiyah, sedangkan Pendidikan Agama Islam 

adalah mata pelajaran yang digunakan di sekolah Umum. 

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan mewujud 

secara operasional dalam proses pembudayaan dan pewarisan serta 

pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban islamdari generasi ke 

generasi yang berlangsung sepanjang sejarah umat islam dalam suatu sistem 

yang utuh, berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan kata lain pendidikan 

islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran islam. 26 

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan agama Islam adalah suatu sistem 

yang memungkinkan seseorang (peserta didik) agar dapat mengarahkan 

kehidupannya secara ideologis atau gaya pandang umat islam selama hidup di 

dunia. Pada prinsipnya Pendidikan Agama Islam adalah prose pembentukan 

kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, sehingga individu yang 

                                                           
25 Akmal Hawi, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 

2005), hlm. 159 
26 Abuddin Nata, Kapita selekta Pendidikan Islam, (Jakarta : Angkasa, 2003), hlm. 13 
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bersangkutan dapat mencerminkan kepribadian muslim, yang berakhlaul 

karimah 

2. Tujuan Pelajaran Al-Islam 

Tujuan Pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila 

yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang 

kesejateraan masyarakat dan tanah air.27 

Dalam hal ini, tujuan Al-Islam sama dengan Tujuan Pendidikan Agama 

Islam. Kata Al-Islam adalah pelajaran yang ada disekolah Muhammadiyah, 

sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah pelajaran yang ada disekolah Negeri 

,Oleh karena itu akan dijelaskan mengenai tujuan dari Al-Islam atau Pendidikan 

Agama Islam. Tujuan Pendidikan Agama Islam secara Makro adalah 

memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insani yang ada pada 

sabjek didik menuju terbentuknya  manusia seutuhnya ( Insan Kamil) sesui 

dengan norma Islam, atau dengan istilah lain yanglazim digunakan yaitu menuju 

terbentuknya kepribadian muslim. 28 

Selain itu yang menjadi ujuan utama dari Pendidikan Agama Islam ialah 

membina dan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama, 

                                                           
27 Sadirman , AM, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 57 
28 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 

hlm. 333 
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sekaligus mengajarkan ilmu agama islam, sehingga ia mampu mengamalkan 

syariat islam secara benar sesuai pengetahuan agama. 29 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah membentuk kepribadian muslim, 

yang artinya pendidikan bukan semata-mata proses transfer ilmu pengetahuan 

kepada siswa yang hanya mengasah intelektual saja, akan tetapi Pendidikan 

Agama Islam membentuk perubahan tingkah laku pesertadidik untuk menjadi 

manusia yang lebih baik dan memiliki akhlak yang mulia, dengan kata lain  

tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk kepribadian yang sesuai 

dengan nilai norma yang ada dalam ajaran agama Islam. 

3. Ruang Lingkup Materi Al-Islam 

Ajaran-ajaran islam bersifat internal dan universal sesuai dengan fitrah 

manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Adapun ruang lingkup dalam ajaran 

Islam yaitu: 

a. Akidah  

b. Syari’ah 

c. Akhlak 30 

Dimana dapat dijelaskan bahwa Akidah merupakan keyakinan yang 

mendorong seorang muslim untuk melaksanakan syariah, apabila syariah sudah 

dilaksanakan berdasarkan akidah maka akan lahir akhlak, oleh karena itu, akidah, 

                                                           
29 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam Edisi Revisi, ( Jakarta : Bumi Aksara, 

2008), hlm. 6 
30 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), hlm. 107 
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syariah dan akhlak merupakan sistematik yang berhubungan secara korelatif dan 

seimbang serta tidakdapat dipisahkan satu dengan lainnya.  

Dalam ajaran Islam pokok bahasan akidah yaitu mencakup: Iman kepada 

Allah, Iman kepada Malaikat, Iman Kepada Rasul, iman kepada Hari Akhir, 

Iman kepada Qada dan Qadar, dimana pokok bahasan Syari’ah yang terdapat 

pada ajaran Islam yaitu tentang Muamalah, bersuci, zakat dan puasa. Sedangkan 

dalam ajaran Islam bahasan akhlak yaitu mencakup: akhlak terpuji dan akhlak 

tercela yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti Akhlak 

terhadap Allah, Akhlak terhadap keluarga, Akhlak terhadap orang tua, dan 

akhlak terhadap lingkungan. 

Dengan adanya ruang lingkup dari ajaran Islam, maka akan dibahas 

mengenai pengajaran Akhlak yaitu tentang Adab Pergaulan Islami. Pergaulan, 

kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali akan menjadi cermian dari akhlak/budi 

pekerti. Kebaikan dan kemuliaan akhlak/budi pekerti akan membuahkan 

pergaulan yang baik dan mulia pula. Sebaliknya, akhlak atau budi pekerti yang 

murhan serta rendah juga akan membuahkan pergaulan murahan dan rendah. 

Pergaulan yang baik serta mulia tentu akan mengantarkan manusia untuk 

saling menolong, membantu, mencintai dan menyayangi. Ujung dari pergaulan 

jenis ini adalah kesatupaduan, ketentraman, kedamaian, serta kebahagiaan untuk 

semua. 

Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kemuliaan akhlak 

merupakan bagian terpenting dari misi syariat islam. “Aku tidak lain diutus untuk 
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menyempurnakan mulia”. demikian Rasulullah saw pernah bersabda. Dalam Al-

Qur’an Allah swt berfirman:” Dan sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti 

yang agung”. (Qs. Al-Qalam: 4)31 

Dalam materi ini ada dua pokok uraian yang akan disajikan. Dua uraian 

pokok tersebut adalah: 

a. Pergaulan Dengan Teman Sebaya 

Adapun sikap dari pergaulan dengan teman sebaya yaitu saling mengasihi, 

saling menolong sesama teman dalam kebaikan, dan tidak saling berolok dan 

memanggil dengan julukan buruk. 

b. Pergaulan Antar Laki-Laki dan Perempuan 

Dalam islam, (hubungan) seks tidak diharamkan dengan catatan 

dilakukan dengan jalur yang dibenarkan. Maksud dari jalur yang dibenarkan 

adalah melalui jalan pernikahan. Dengan kata lain seks yang diharamkan adalah 

yang dilakukan diluar pernikahan atau zina. 

Arah yang utama dari adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan 

adalah menghindari serta menjauhkan hal-hal yang mendorong kepada 

perzinahan. Oleh karena itu, adab pergaulan antara laiki-laki dan perempuan 

adalah sebagai berikut: 

1) Melandasi pergaulan dengan niat/dorongan utama karena Allah swt  

                                                           
31 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-Islam Dan 

Kemuhammadiyahan untuk SMA/MA/Muallimin/Muallimat Dan SMK Muhammadiyah, Kelas X, 
Semester 2, (Yogyakarta ; Mentari Pustaka, 2008), hlm. 43 
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Nilai dasar karena Allah swt dalam segala pergaulan termasuk (laki-laki dan 

perempuan) adalah yang paling utama. Niat karena Allah swt itu menjadikan 

sifat pergaulan tersebut cenderung mengarah kepada tujuan kebaikan. 

2) Menahan dan menjaga pergaulan 

Tujuan dari tindakan ini adalah agar mereka yang terlibat dalam pergaulan 

itu tidak memandang hal-hal yang membangkitkan nafsu syahwat, 

sebagaimana Allah swt berfirman dalam Surah An-Nur ayat 31 yang 

artinya: katakanlah kepada wanita yang beriman, “hendaklah mereka 

menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dn janganlah 

mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari 

padanya,,,” 

3) Tidak berduaan (laki-laki dan perempuan ) tanpa ditemani mahram 

Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan sebab 

untuk mencegah terhadap berbagai hal-hal yang tidak diharapkan. 

4) Sopan berpakaian dan menjaga kehormatan 

Sopan berpakain dan menjaga kehormatan berarti mengikuti syariat islam. 

Dengan katalain dalam berpakaian hendaknya menutup aurat, tidak 

transparan, tidak ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menunjukan 

kebiasaan berlebihan, pakaian laki-laki tidak menyerupai wanita dan 

sebaliknya, tidak sombong dan tidak memunculkan fitnah.32 

                                                           
32 Ibid, hlm. 44-46 
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Berdasarkan uraian tentang materi Adab Pergaulan Islami tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, kita sebagai umat Islam yang selalu menjunjung tinggi rasa 

persaudaraan, maka kita dapat memahami bagaimana adab pergaulan yang baik 

didalam suatu kehidupan, dimana yang dibahas adalah adab pergaulan dengan 

teman sebaya dan adab pergaualan antara laki-laki dan perempuan. Adab 

Pergaulan dengan teman sebaya yang seharusnya dilakukan adalah saling 

menyayangi, selalu mengajak dalam kebaikan dan tidak saling berolok dengan 

julukan buruk, karena pada dasarnya apabila pergaulan dilakukan dengan baik 

maka akan menciptakan suasana lingkungan yang aman, tentramdan damai. 

Selain itu juga dibahas mengenai Adab pergaualn antara laki-laki dan perempuan 

yang sebaiknya dalam pergaulan tersebut diniatkan hanya karena Allah, menjaga 

pandangan, tidak berduaan tanpa mahram dan senantiasa berpakaian sopan dan 

menjaga kehormatan, supaya tidak timbul fitnah dan tidak melakukan zina.  
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