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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Penerapan Model Pembelajaran Kooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray 

1. Pengertian Penerapan Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stray 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah 

perbuatan menerapkan.1 Penerapan adalah proses, cara, perbuatan.2 Jadi 

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 

lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

Proses pembelajaran yang berkualitas tentunya sangat diharapkan dalam 

setiap usaha mencapai tujuan pendidikan. Setiap pendidikan akan berkualitas bila 

didalamnya tercipta proses pembelajaran yang efektif.  

Menurut Roger, dkk Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas 
pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran 
harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-
kelompok pembelajar yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas 
pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajran anggota-
anggota yang lain.3  

 
Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual berupa pola 

prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan dalam 

                                                           
1 Tim Ganeca Sains Bandung, Kamus Modern Bahasa Indonesia, (Bandung: Penabur 

Ilmu, 2014), hlm. 314 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta : PT Gramedia, 2008), hlm. 1448 
3 Miftahul Huda, Cooperative Learning (Metode, Teknik,, Struktur dan Model 

Penerapan), (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm .29 
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mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar 

mengajar.4 

Menurut Sukardi model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan 

pembelajaran yang diguanakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada 

siswa.5 Sedangkan Trianto mengemukakan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial.6 Model 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efesien untuk mencapai tujuan pendidikannya.7 

Jadi, dapat dipahami bahwasannya model pembelajaran merupakan salah 

satu komponen yang ada dalam kegiatan pembelajaran, yang pada dasarnya 

merupakan kegiatan dalam melakukan interaksi siswa disaat proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Sehingga dengan penggunaan model pembelajaran 

tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 

Salah satu model yang ada dalam pembelajaran kooperatif Learning adalah 

model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray. Melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray diharapkan siswa akan berani mengungkapkan 

pendapatnya dalam kelompoknya sendiri, kemudian dalam kelompok lain.  

                                                           
4 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 89 
5 Ismail Sukardi, Model dan Metode Pembelajaran Modern: Bekal untuk Guru 

Profesional, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 29 
6
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 51 

7 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223 
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Sejalan dengan hal tersebut, Anita Lie juga mengungkapkan bahwa dalam 

model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain.8 

Model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (dua tinggal dua tamu) 

merupakan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada kelompok 

untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lainnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara saling mengunjungi/bertamu antar kelompok untuk berbagi 

informasi.9 Model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray di kembangkan oleh 

Spencer Kagan pada tahun 1990, dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran 

dan tingkatan umur, model pembelajaran ini memungkinkan setiap kelompok 

untuk saling berbagi informasi dengan kelompok-kelompok lain.10 Senada dengan 

Nanang Hanafiah bahwa model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

adalah memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan 

informasi dengan kelompok lainnya.11 

Model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray (TSTS) adalah pembagian 
kelompok dalam pembelajaran, model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray 
memperhatikan kemampuan akademis siswa. Guru membuat kelompok yang 
heterogen dengan alasan memberi kesempatan siswa untuk saling mengajar (peer 
tutoring) dan saling mendukung, meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, etnik 
dan gender serta memudahkan pengelolahan kelas karena masing-masing 
kelompok memiliki siswa yang berkemampuan tinggi, yang dapat membantu 
teman lainnya dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok.12 

 

                                                           
8 Lie Anita, Cooperative Learning Memperaktikkan Cooperative Learning di Ruang-

ruang kelas, (Jakarta : Grasindo, 2008), hlm. 61 
9 Ibid, hlm 21 
10Miftahul Huda, Op, Cit, hlm. 140 
11 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana,  Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung : 

Refika Aditama, 2009), hlm. 56 
12

 Isjoni, Cooperative Learning (Mengembangkan Kemampuan Belajar Kelompok), 
(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 38 
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Dari teori di atas, dapat dipahami bahwa model pembelajaran tipe Two 

Stay Two Stray merupakan model pembelajaran yang memberi kesempatan 

kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok 

lainnya. Model ini diiterapkan oleh guru kepada peserta didik untuk 

menyampaikan materi pelajaran, sehingga peserta didik lebih mudah mengerti dan 

memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. 

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stray 

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran tipe Two 

Stay Two Stray adalah sebagai berikut : 13 

a. Siswa bekerja sama dengan kelompok berempat sebagaimana biasa. 
b. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. 
c. Setelah selesai, dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua anggota 
dari kelompok lain. 

d. Dua orang yang “tinggal” dalam kelompok bertugas mensharing informasi 
dan hasil kerja mereka ke tamu mereka. 

e. “Tamu” mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan 
melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. 

f. Setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan 
mereka semua. 
 
Senada dengan pernyataan Zainal Aqib bahwa langkah-langkahnya 
sebagai berikut : 14 
 

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. 
b. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok bertamu 

kekelompok yang lain. 
c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan informasi mereka ke tamu mereka. 
d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 
e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. 

                                                           
13

 Miftahul Huda, Op, Cit, hlm.141 
14

  Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 
(Bandung : CV Yrama Widya, 2013), hlm. 35-36 
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Sedangkan Riduan Abdullah Sani bahwa langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 15 

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah empat orang. 
b. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi tamu kedua 

kelompok yang lalin. 
c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan informasi ke tamu mereka. 
d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan 

melaporkan temuan mereka dari kelompok yang lain. 
e. Kelompok mencocokan dan membahas hasil kerja mereka. 

 
Menurut Djamarah bahwa langkah-langkanya sebagai berikut : 16 
 

a. Siswa bekerja sama dalam kelompok seperti biasa. 
b. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akan 

meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua kelompok 
yang lain. 

c. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 
dan informasi mereka ke tamu mereka. 

d. Tamu mohon undur diri dan kembali kekelompok mereka sendiri dan 
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. 

e. Kelompok mencocokan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 
 
Dalam model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray setiap kelompok 

masing-masing mempunyai  empat orang anggota.  Keempat anggota tersebut 

bekerja sama untuk mengkaji suatu pembahasan yang diberikan oleh guru, setelah 

selesai dua orang meninggalkan kelompok untuk bertamu dengan kelompok lain 

guna berdiskusi, dan dua orang lainnya yang tinggal bertugas memberikan 

informasi hasil kerja kelompok kepada tamu yang datang dari kelompok yang 

lainnya. Kemudian tamu kembali ke kelompok mereka masing-masing untuk 

mencocokkan kembali hasil kerja mereka.  

 

                                                           
15

 Ridwan Abdullah sani, Op, Cit,. hlm. 191 
16

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif : Suatu 
Pendekatan Teoritis dan Psikologis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 405 
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3. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stray 

Melalui penerapan model ini, banyak hal positif yang bisa diperoleh. Salah 

satunya guru dapat mengefektifkan waktu pembelajaran karena dua siswa (sebagai 

tuan rumah) diminta tampil berbicara yaitu membagikan informasi  hasil kerja 

kelompok kepada tamu yang datang dari kelompok yang lainnya. Dua siswa lain 

(sebagai tamu) pergi kekelompok lain untuk mendengarkan presntasi kelompok 

lain dan berdiskusi disana. Hal tersebut tentunya sangat berbeda ketika siswa atau 

kelompok maju satu per satu ke depan kelas, waktu yang diperlukan untuk hal 

tersebut tentu lebih lama. 

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini, siswa 

akan bekerja secara berkelompok. Ketika melaporkan ke kelompok lain juga 

secara berpasangan (dua orang) sehingga diharapkan siswa tidak merasa takut dan 

grogi ketika mengungkapkan hasil diskusi kepada kelompok lain. Hal ini juga 

menambah kekompokan dan rasa percaya diri siswa.17  

Keunggulan lain adalah melalui model tipe Two Stay Two Stray tersebut, 

siswa dikondisikan aktif mempelajari bahan diskusi atau hal yang akan diperoleh, 

karena setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempelajari bahan 

tersebut bersama kelompok ketika menjadi “tamu” maupun “tuan rumah”.18 

Menurut Huda kelebihan Variasi kelompok berempat sebagai berikut : Mudah 

dipecah menjadi berpasang-pasangan, lebih banyak ide muncul, lebih banyak 

                                                           
17

 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta : 
Hasil Pustaka, 2007),hlm.43 

18 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep Dan Aplikasi, (Bandung : 
Refika Aditama, 2011), hlm. 70 
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tugas yang bisa dilakukan, guru mudah memonitor.19 Kelebihan model 

pembelajaran tipe Two Stay two stray ini dapat  dikombinasikan dengan teknik 

kepala bernomor, dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan 

umur.20 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan wawasan 

siswa berkembang, siswa lebih percaya diri dalam tampil berbicara, tidak 

membutuhkan banyak waktu. 

b. Kelemahan Model Pembelajaran Tipe Two Stay Two Stray 

Model ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang 

lama, ada ketergantungan dengan orang lain, membutuhkan sosialisasi yang lebih 

baik, jumlah genap menyulitkan proses pengambilan suara, kurang kesmpatan 

untuk kontribusi individu dan mudah melepaskan diri dari keterlibatan.21 Senada 

dangan Huda kelemahan dari variasi kelompok berempat ini membutuhkan 

banyak waktu, butuh sosialisasi yang lebih baik, jumlah genap menyulitkan 

pengambilan suara, setiap anggota kurang memiliki kesempatan untuk 

berkontribusi pada kelompoknya, setiap anggota lebih mudah melepaskan diri dari 

keterlibatan, perhatian anggota sangat kurang.22 

Pada setiap model, maupun metode dan lain sebagainya mempunyai 

kelebihan dan kelemahan tersendiri. Melalui model tipe Two Stay Two Stray ini 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

                                                           
19 Miftahul Huda, Op, Cit, hlm.171-172 
20 Ibid, hlm 140 
21 Anita Lie, Op, Cit, hlm.63 
22 Miftahul Huda,  Op, Cit,  hlm.171-172 
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B. Hakikat Aktivitas Belajar 

1. Konsep Aktivitas Belajar 

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian aktivitas adalah kegiatan, 

kesibukan kerja atau suatu kegiatan kerja yang dilaksanakan ditiap kegiatan dalam 

suatu perusahaan.23 

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”. 24 

Dalam dinamika kehidupan manusia berfikir dan berbuat sebagai suatu rangkaian 

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

23Kamus Praktis Bahasa Indonesia, widya comp, 2008 ), hlm. 28 
24

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2014), hlm. 96 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran sangat diperlukan adanya aktivitas, dan tanpa aktivitas proses 

belajar tidak mungkin dapat berlangsung 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. 25 

1) Mendengarkan  

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar, setiap orang yang 

belajar disekolah pasti ada aktivitas mendengarkan.  

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 

                                                           
25 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit. hlm.12 
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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.  

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 
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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. 

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. 

Dari aktivitas belajar diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam 

belajar itu merupakan suatu kegiatan yang kita jalani dalam 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 :26 

                                                           
26 Sardiman, Op.Cit. hlm. 101  
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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. 

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. 
 

Dengan klasifikasi aktivitas seperti diatas, menunjukan bahwa 

aktivitas disekolah cukup kompleks dan 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 pusat 

dan transpormasi kebudayaan. Tetapi sebaliknya ini  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. 
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3. Manfaat aktivitas dalam pembelajaran 

Berdasarkan uraian diatas, dalam belajar seseorang tidak hanya diam dan 

kaku tetapi banyak melakukan aktivitas-aktivitas untuk menuju perubahan, 

didalam melakukan aktivitas-aktivitas itu banyak mempunyai manfaat-manfaat 

antara lain. 27 

a) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri 
b) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 
c) Memupuk kerja sama yang harmonis dikalalangan para siswa yang 

pada giliranya dapat mempelancar kerja kelompok. 
d) Siswa belajar berdasarkan minat dan kemampuan sendiri sehingga 

sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual 
e) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat 
f) Membina dan memupuk kerja sama antara sekolah dan masyarakat dan 

hubungan guru dan orang tua siswa yang bermanfaat dalam pendidikan 
siswa 

g) Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistic dan konkrit, 
sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir krititis serta 
menghindarkan terjadinya verbalisme. 

h) Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 
kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika. 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku. Jadi pengertian belajar dapat didefinisikan  

                                                           
27 Oemar hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008 ), hlm. 

91 
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“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”28 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut asfek kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, karena 

belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.29 

Belajar merupakan suatu proses dari seorang individu yang berupaya 

mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar, yaitu suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap.30  

Menurut Dimyati dan Mudjiono : Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindakan belajar di 

akhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa merupakan berakhirnya 

penggal dan puncak proses belajar.31 

Dari pendapat di atas, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang didukung oleh berbagai 

faktor dan  dapat di ukur dalam bentuk angka dan perubahan pengetahuan sikap. 

                                                           
28

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013), hm. 2  

29
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta : 

Kencana, 2014), hlm. 5  
30 Mulyono Abdurrahman,  Anak Berkesulitan Belajar (Teori Diagnosis, dan 

Remediasinya), (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 19 
31 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hlm.03 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Walisman (2007:158), hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik merupakan hasil interaksi antara faktor yang mempengaruhi, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal.  

a. Faktor internal : merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri 
peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Meliputi : 
kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 
kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor eksternal : merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta 
didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan 
masyarakat.32 
 

Sedangkan menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

banyak jenisnya, tetapi dapat di golongkan menjadi dua golongan saja, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern.33 

a. Faktor Intern Siswa 

Pada faktor intern ada beberapa hal yang mempengaruhi belajar yakni 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan kelelahan. 

1. Faktor Jasmaniah, yang tergolong kedalam faktor jasmaniah adalah : 

kesehatan, dan cacat tubuh. 

2. Faktor Psikologis 

Suatu faktor psikologis seseorang sangat mempengaruhi dalam proses 

belajar. Faktor-faktor itu adalah : intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

 

 

                                                           
32  Ahmad Susanto, Op, Cit, hlm. 12 
33 Slameto, Op, Cit, hlm. 54 
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3. Faktor kelelahan  

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan rohani 

(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecendrungan untuk membaringkan tubuh. 

Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. 

b. Faktor Ektern Siswa 

Adapun faktor yang mempengaruhi belajar dalam faktor ekstern adalah 

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

1. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Menurut slameto, anak belajar 

perlu dorongan dan pengertian orang tua bila anak sedang belajar 

diganggu dengan tugas-tugas di rumah, kadang-kadang anak 

mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan 

mendorongnya membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami 

anak di sekolah 

2. Faktor sekolah 

Adapun faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup dari 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
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dengan siswa lainnya, disiplin sekolah, pelajar, waktu sekolah, standar 

pelajar diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah. 

3. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat yaitu : kegiatan siswa dalam masyarakat, Mass media, 

Teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat di atas, baik faktor internal maupun eksternal sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu 

sendiri seperti  kecerdasan, minat belajar, kesehatan serta kondisi fisik peserta 

didik itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 

diri siswa itu sendiri seperti  keluarga, sekolah, masyarakat disekitar siswa 

tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu dari faktor tersebut dialami oleh siswa 

tentu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah. Dengan 

demikian, faktor-faktor tersebut diatas, dapat menjadi penunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran, tetapi sebaliknya dapat menjadi penghambat apabila salah 

satu dari faktor tersebut dihadapi dalam proses pembelajaran dikelas. 

3. Indikator Hasil Belajar  

Bloom (1956) menyebutnya dengan tiga ranah hasil belajar, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Pada dasarnya proses belajar 

ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang 
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menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Perubahan yang terjadi 

dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yang 

bersifat pemecahan masalah, dan pentingnya peranan kepribadian dalam proses 

serta hasil belajar.34 

Dari pendapat di atas, bahwasannya ada tiga ranah yang dicapai dari hasil 

belajar, yang pertama dari segi kognitif yaitu berkaitan dengan pengetahuan, yang 

kedua dari segi afektif yaitu yang berkaitan dengan sikap, yang ketiga dari segi 

psikomotorik yaitu yang berkaitan dengan keterampilan.  

 

D. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Akhmal Hawi, Pendidikan Agama Islam merupakan proses 

bimbingan perkembangan jasmani dan rohani manusia melalui ajaran Islam 

dengan memperhatikan fitrah manusia yang asa pada diri manusia dimana 

manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya sesuai dengan tujuan 

pencipta-Nya.35 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan upaya sadar dan terencana 

untuk menyiapkan siswa dalam mengenal, meyakini, memahami, menerima, 

menghayati dan bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Agama Islam 

                                                           
34

 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 
(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 140 

35
 Akhmal Hawi, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Palembang : IAIN Raden Fatah 

Press, 2005), hlm.159 



51 

 

 

 

dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadist, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan serta penggunaan pengalaman.36 

Dalam Islam pendidikan yang dimaksud untuk menyiapkan pribadi yang 
taat beribadah kepada Allah, dengan kata lain menyiapkan individu yang 
mempunyai IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi), serta bertujuan untuk menyiapkan anak-anak supaya diwaktu dewasa 
kelak mereka bisa melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat, sehingga 
terciptanya kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Dalam bahasa Arab, para pakar 
pendidikan pada umumnya menggunakan kata tarbiyah untuk arti pendidikan”.37 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

proses pemberian ilmu pengetahuan melalui materi-materi Pendidikan Agama 

Islam dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan, untuk meyakini, memahami 

dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan al-Qur;an dan Hadist. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan utama adalah untuk membentuk 

kepribadian muslim yang sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada dalam ajaran 

agama Islam. Pendapat ini didasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat 

Ali Imran ayat 102 yang berbunyi : 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC āωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kepada Allah dengan 
sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali 
dalam keadaan muslim”.38 

Allah SWT juga berfirman dalam surat At-tahrim ayat 6 : 

                                                           
36

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 
hlm.21 

37
 Ramayulis,  Op, Cit, hlm 22 

38
 TPPQ, Al-Qur;an Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta : Pustaka Al-Hanan, 2009), 

hlm. 63 
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$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (# þθè% ö/ ä3|¡à�Ρ r& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ # Y‘$tΡ  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka”.39 

 Dari firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT menyerukan 

kepada hamba-hambanya untuk benar-benar menjalankan semua perintahnya-Nya 

dan menjauhi segala larangan-Nya. Relevan dengan tujuan utama pendidikan 

bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi Pendidikan 

Agama Islam membentuk perubahan tingkah laku peserta didik. 

3. Materi Puasa 

a). Pengertian Puasa Wajib dan Puasa Sunnah 

Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata 

“saumu” yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti : menahan makan, 

minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa 

menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, 

mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa 

syarat tertentu. 

Puasa hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat 

wajib puasa. Dalil tentang perintah puasa adalah Q.S. Al Baqarah ayat 183 yang 

berbunyi:  

$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝà6 ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏGä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6 Î= ö7s% öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s?   

                                                           
39 Ibid, hlm. 560 
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Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertaqwa”.40 

Umat Islam diperintahkan berpuasa supaya bertaqwa. Puasa diperintahkan 

sejak tahun ke-2 hijriyah. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu 

diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang 

yang bertakwa. 

b). Ketentuan Ketentuan Puasa 

1. Syarat wajib puasa41 

a. Berakal. 
b. Balig. 
c. Mampu berpuasa. 

 
Jadi, dari teori di atas bahwa orang yang gila tidak wajib berpuasa, anak-

anak tidak wajib berpuasa dan orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua 

atau sakit, tidak wajib untuk berpuasa. 

2. Syarat sahnya puasa42 

a. Islam. 
b. Mumayiz (sudah dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang 

baik). 
c. Suci dari darah haid dan nifas. 
d. Dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. 

 
Dapat disimpulkan, bahwa orang bukan Islam tidak sah puasa, orang yang 

haid ataupun nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengganti 

(mengqada) puasa yang tertinggal itu secukupnya. 

 
                                                           

40 Ibid, hlm. 28 
41

 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti, ( Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014),  hlm.70 

42 Ibid, hlm. 70 
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3. Rukun puasa43 

a. Niat untuk berpuasa. 
b. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit 

fajar sampai terbenam matahari. 
 

Niat dilakukan pada malamnya, yaitu setiap malam yang sebelumnya 

berpuasa selama bulan ramadhan, kecuali puasa sunnah, boleh berniat pada siang 

hari, asal sebelum matahari condong ke barat, serta menahan diri dari segala yang 

membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.  

4. Hal-hal yang membatalkan puasa44 
a. Makan dan minum. 
b. Muntah yang disengaja atau dibuat-buat. 
c. Berhubungan suami istri. 
d. Keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. 
e. Gila. 
f. Keluar cairan mani dengan sengaja. 

 
Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan 

dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya lupa, tidak membatalkan puasa, 

muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam, muntah yang 

tidak disengaja tidaklah membatalkan puasa. Bersetubuh disiang hari juga 

membatalkan puasa, perempuan yang sedang haid ataupun melahirkan dibulan 

puasa tidak diperbolehkan puasa tetapi diwajibkan untuk membayar (mengqada) 

puasa yang di tinggalkan dihari lain. Jika gila itu datang waktu siang hari, batallah 

puasanya. Keluar mani dengan sengaja (karena bersentuhan dengan perempuan 

atau lainnya). Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada 

persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar 

mani karena bermimpi, mengkhayal, dan sebagainya, tidak membatalkan puasa. 

                                                           
43 Ibid, hlm. 71 
44 Ibid, hlm. 71 
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5. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa45 

a. Menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari 
sudah terbenam. 

b. Berbuka dengan kurma, atau jika tidak ada cukup dengan air. 
c. Berdo;a ketika berbuka puasa. 
d. Mengakhirkan makan sahur, kira-kira 15 menit sebelum fajar dengan 

maksud supaya menambah kekutan ketika puasa. 
e. Memperbanyak beramal baik seperti sedekah, memberikan makanan 

dan minuman berbuka kepada orang yang puasa, dan membaca Al-
Qur’an. 
 

Jadi, dari beberapa sunnah puasa di atas bahwasannya akan menambah 

pahala kita bagi yang mengerjakannya, dan apabila tidak dikerjakan juga tidak 

berdosa, tetapi akan lebih baik dikerjakan jikalau mampu karena akan 

menyempurnakan puasa kita. 

6. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa46 
a. Hari raya idul fitri dan idul adha. 
b. Hari tasyrik yaitu tanggal 11,12,13 Zulhijjah. 
c. Hari yang diragukan. 

 
Jadi, berpuasa di kedua hari raya tersebut hukumnya haram, yaitu hari raya 

idul firi dan idul adha. Berpuasa dihari tasyrik 11,12,13 Zulhijjah (tiga hari 

sesudah hari raya idul adha) juga diharamkan. Hari yang diragukan apakah sudah 

tanggal satu ramadhan atau belum juga hukumnya haram. 

c). Macam-macam puasa 

1. Puasa wajib 

Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam 

yang sudah balig dan apabila ditainggalkan akan mendapat dosa. Adapun macam-

macam puasa wajib ada empat yaitu :47 

                                                           
45 Choeroni, dkk. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. (Jakarta :Erlangga, 2013), 

hlm.137 
46

 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Op, Cit, hlm. 77 
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a. Puasa Ramadan 

Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan dibulan ramadhan yang 

merupakan rukun islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai 

diperintahkan mulai tahun kedua hijrah, setelah nabi Muhammad hijrah ke 

Madinah. Hukumnya adalah fardu ‘ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali 

meninggalkan puasa ramadhan tanpa adanya halangan yang dibenarkan 

menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa 

ramadhan, kita wajib menggantinya pada hari lain. 

b. Puasa Nazar 

Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar (janji 

kebaikan yang pernah diucapkan). Puasa ini wajib dilaksanakan ketika 

keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. 

c. Puasa Qada 

Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk menggantu kewajiban 

sesudah lewat waktunya. Batas waktu untuk mengqada puasanya adalah 

sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib 

mengqada serta membayar fidyah. 

d. Puasa Kifarat 

Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu 

aturan yang telah ditentukan . puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila 

terjadi hal-hal berikut : 48 

1. Tidak mampu memenuhi nazar. 

                                                                                                                                                               
47

 Ibid, hlm.70 
48 Ibid, hlm. 73-75 
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2. Berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa. 
3. Membunuh secara tidak sengaja. 
4. Melakukan zihar kepada istri (menyamakan istri dengan ibunya). 
5. Mencukur rambut ketika ihram. 
6. Berburu ketika ihram. 
7. Mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamattu’ atau qiran. 

 
Dari teori di atas bahwasannya puasa wajib ada empat, apabila dikerjakan 

mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Diantaranya ada yang 

dikerjakan karena janji dan ada pula karena melanggar suatu aturan yang telah 

ditentukan. 

2. Puasa Sunah 

Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga 

dianjurkan untuk melaksnakan puasa sunnah. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan 

mendapat pahala. Namun, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. 49 

a. Puasa Syawal 

Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal. Jumlahnya ada enam 

hari. Cara mengerjakannya boleh enam hari berturut-turut atau boleh 

juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. 

b. Puasa Arafah 

Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji 

sedang wukuf di padang arafah. Sedangkan orang yang menunaikan 

ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan puasa ini. 

c. Puasa Hari Senin Kamis 

Puasa hari senin dan kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan 

pada hari senin dan kamis. 

                                                           
49 Ibid, hlm. 75 
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Menurut Choeroni dkk, ada beberapa puasa sunnah yaitu sebagai berikut50  
: 
a. Puasa senin kamis. 
b. Puasa Syawal. 
c. Puasa Arafah. 
d. Puasa Asyura. 
e. Puasa tiga hari setiap bulan. 
f. Puasa dibulan sya’ban. 
g. Puasa daud. 

 
Dari teori di atas dapat dipahami bahwa selain dari puasa wajib ada puasa 

sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan 

juga tidak berdosa.  

d). Hikmah Puasa 

Orang muslim yang senantiasa melaksanakan puasa akan  mendapatkan 

banyak manfaat, antara lain : 51 

1. Meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin 

bersyukur kepada Allah SWT. 

2. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama terutama kasih sayang 

terhadap fakir miskin. 

3. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari karena 

orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan 

keinginan. 

4. Dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan minumdan segala 

yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya 

matahari. 
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5. Mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik karena dengan berpuasa 

dapat menjaga diri dari sifat pendusta. 

6. Dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-

organ yang ada pada tubuh kita. 

Jadi, bagi orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa dengan 

keikhlasan dan kekhusyukan akan memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan  untuk selalu bersyukur terhadap Allah SWT, melatih 

dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengendalikan hawa 

nafsu, sebagai upaya memelihara kesehatan, sebab dengan berpuasa pola waktu 

makan lebih teratur, sehingga badan menjadi sehat serta diampunkan dosa-dosa 

dimasa yang lalu.  

 


