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BAB II 

LANDASAN TEORI 

METODE PEMBELAJARAN ROUND ROBIN DAN HASIL BELAJAR SISWA 

A.  Metode Pembelajaran Round Robin dan Penerapannya 

Metode adalah Cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya  

dan Merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.1  Adapun Pembelajaran 

Menurut Syaiful Sagala yaitu membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.2 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan 

dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri 

siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu. Sebagai suatu proses kerja sama, pembelajaran 

tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan 

tetapi guru dan siswa bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan.3 

                                                           
1
  Hamzah B. Uno. Belajar dengan Pendekatan PAILKEM.  (Jakarta: Bumi Aksara: 2013) 

Hlm. 7   
 
2 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.61 
3 Wina Sandjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, cet. 5, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), hlm. 26 
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Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh 

para pendidik agar proses belajar-mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan 

tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting di lakukan agar proses belajar 

mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut 

suntuk, dan juga para siswa tersebut dapat menangkap ilmu dari tenaga pendidik 

tersebut dengan mudah. 

Round Robin yakni melakukan curah pendapat dalam kelompok kecil, 
kemudian peserta didik membentuk lingkaran dan berbagi ide dengan 
anggota kelompok lain dengan cara berkeliling satu orang dalam kelompok 
bertugas mencatat ide yang diajukan oleh semua peserta didik terkait dengan 
pertanyaan terbuka yang diajukan oleh guru metode pembelajaran round 
robin ini di perkenalkan oleh Kagan.4 
 
Metode pembelajaran Round Robin  yaitu dimana siswa mengajukan gagasan na
mun tanpa menjelaskan, mengevaluasi, atau mempertanyakan gagasan  tersebut, 
setiap anggota kelompok secara bergiliran merespon pertanyaan dengan sebuah 
kata atau pernyataan singkat.5 

    
Metode Round Robin yakni cara belajar siswa di mana tujuannya yaitu 

untuk mendorong peserta didik untuk berpikir dan memberikan respon bergilir atau 

jawaban bergilir dengan sebuah kata atau pernyataan singkat.6  

Dapat disimpulkan  metode Round Robin adalah cara belajar siswa dimana tujuan 

nya yaitu untuk  mendorong peserta didik untuk berpikir dan memberikan respon bergilir 

atau jawaban bergilir dengan sebuah kata atau pernyataan singkat. 

                                                           
4
 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara: 2013), hlm. 181 

5
 Elizabert E. barkley, Collaborative Learning Techniques. (Bandung: Nusa Indah: 2012), 

 hlm. 162 
6
 Zaini Hisyam, Strategi Pembelajaran Aktif.  (Yogyakarta: Pustaka  Insane Madani:  2008), 

hlm. 84 
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 Adapun langkah-langkah dalam Penerapan metode Round Robin  ini adalah:  

a. Siswa dikelompokkan dalam kelompok beranggota 4-6 orang siswa  
b. Siswa duduk berkeliling membentuk lingkaran  
c. Guru mengajukan sebuah pertanyaan berjawaban ganda atau suatu topik 

yang dapat dipakai dalam curah pendapat.  
d. Guru mengatur waktu pencatat waktu (stopwatch) sesuai waktu yang 

disepakati misalnya 10 detik untuk setiap siswa dan 2 menit untuk seluruh 
tim (bergantung kemungkinan panjang pendeknya jawaban, serta tingkat 
kesukaran soal yang diajukan guru) 

e. Siswa duduk disekeliling meja menyampaikan jawaban yang mungkin 
secara bergiliran sesuai waktu yang disediakan  

f. Siswa melanjutkan curah pendapat itu sampai waktu yang disediakan untuk 
pertanyaan tersebut habis 

g. Guru mendengarkan jawaban setiap siswa sepanjang pelaksanaan 
pembelajaran dan membuat klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan bagi 
kebaikan pemahaman siswa bila diperlukan. 7 

 
Metode Round Robin tidak terlepas dari kelemahan di samping kelebihan 

yang dimilikinya.  

Kelemahan Metode Round Robin yaitu: 

1. Kelas Menjadi Ribut 

2. Dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang 

sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang ditentukan. 

3. Terkadang sulit dalam pelaksanaan karena guru harus mempersiapkan 

handout atau perencanaan terlebih dahulu, dengan memilah bagian 

atau materi mana yang harus dikosongkan dan pertimbangan 

kesesuaian materi dengan kesiapan siswa untuk belajar dengan 

metode pembelajaran tersebut. 

                                                           
7 Zaini Hisyam, Strategi Pembelajaran Aktif.  (Yogyakarta: Pustaka  Insane Madani: 2008) 

hlm. 84 
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4. Menuntut para guru untuk lebih menguasai materi lebih luas lagi dari 

standar yang telah ditetapkan.8 

Kelebihan Metode Pembelajaran Round Robin  yaitu: 

1. Dapat memotivasi dan mewujudkan para peserta didik boleh bergerak 

dan sekaligus dapat mengaktifkan dan menceriakan suasana 

2. Mampu melatih peserta didik mendengar arahan dengan teliti, cepat, 

dan tepat 

3. Melatih peserta didik berfikir secara kritis dan kreatif  

4. Memupuk sikap berani para peserta untuk mengemukakan pendapat. 

Dari kelebihan dan kekurangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kelebihan dari metode Round Robin adalah memotivasi dan mewujudkan para peserta 

didik boleh bergerak dan sekaligus dapat mengaktifkan dan menceriakan suasana, 

mampu melatih peserta didik mendengar arahan dengan teliti, cepat, dan tepat 

Melatih peserta didik berfikir secara kritis dan kreatif  serta Memupuk sikap berani 

para peserta untuk mengemukakan pendapat. Sedangkan untuk kekurangan dari 

metode Round Robin yaitu akan menghabiskan banyak waktu dan membuat kelas 

menjadi ribut.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Zawiah Abd, kelebihan dan kelemahan Round robin. Online https://www.google.com/search

teknik round robin. di akses pada tanggal 26 Oktober 2014 
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B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil adalah sesuatu yang didapat dari jerih payah.9 Sedangkan belajar 

menurut Rusman adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar 

individu siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan 

dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman belajar yang dirancang dan 

dipersiapkan oleh guru.10  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Nana Sudjana, bahwa belajar ialah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan 

sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan untuk mendapatkan suatu 

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan ke arah yang lebih baik serta menambah 

pengetahuan dan keterampilan.  

Menurut Slameto, bahwa hasil belajar adalah kemajuan belajar siswa yang 

diperoleh dari hasil tes. Hasil yang ingin dicapai melalui aktifitas belajar merupakan 

                                                           
9 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2007), hlm. 626 
10 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 54 
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tujuan dari proses pembelajaran, mengingat bahwa tujuan pembelajaran merupakan 

suatu yang penting dan secara optimal hasilnya dapat diukur.11  

Menurut Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito mengemukakan 

bahwa   hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah 

positif yang relatif permanen pada diri orang yang belajar.12 

Menurut Nasution hasil belajar adalah Hasil belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat dilakukan atau dikuasai siswa sebagai hasil pembelajaran selanjutnya menurut 

Suharsimi Arikunto “ hasil belajar adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar, 

dimana tingkah laku itu tampak dalam bentuk perubahan yang dapat diamati dan 

diukur ” . 

Menurut Ely Manizar, hasil belajar ditandai dengan perubahan seluruh aspek 

tingkah laku.13 Perubahan individu setelah melalui proses belajar meliputi perubahan 

keseluruhan aspek tingkah laku, jika seseorang belajar sesuatu sebagai hasilnya akan 

mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, 

keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya. 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar, masalah 

yang akan dihadapi adalah sampai ditingkat mana hasil belajar yang telah dicapai, 

                                                           
11 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 17 
12

 Sudjana, Op.Cit, hlm. 22 
 
13 Ely Manizar, Pengantar Psikologi Pendidikan, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 

2005), hlm. 66 
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sehubungan dengan inilah proses keberhasilan belajar dibagi atas beberapa tingkatan 

atau taraf. 

a. Istimewa atau maksimal: apabila seluruh bahan pelajaran itu dapat dikuasai 

oleh siswa 

b. Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (76% sampai 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasi oleh siswa 

c. Baik/minimal: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya (60% sampai 

75%) saja dikuasi oleh siswa 

d. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh siswa.14 

Dapat disimpulkan hasil belajar adalah suatu bukti keberhasilan seseorang 

dalam proses pembelajaran dalam usaha menilai hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan alat pengukuran berupa tes yang dinyatakan dalam bentuk nilai untuk 

mengetahui tercapainya suatu tujuan.  

Hal ini dapat kita kaitkan dalam Al-Qur’an surat Al-Mujaddalah ayat 11 yang 

berbunyi: 
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“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”15 

                                                           
14 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit., hlm. 107 
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 Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang benar-benar menuntut ilmu 

akan dimuliakan derajatnya oleh Allah SWT dan akan mendapatkan 

keberhasilan serta kesuksesan belajar.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan 

menjadi dua golongan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. 

a. Faktor-Faktor Internal 

1) Faktor Jasmani 

a) Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya atau bebas dari penyakit, kesehatan seseorang berpengaruh 

terhadap belajarnya, jika kesehatannya terganggu dalam itu akan cepat lelah, 

kurang semangat, kurang darah, ataupun ada gangguan-gangguan fungsi indra 

serta tubuhnya.16 

Dengan demikian agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin. 

 

 

                                                                                                                                                                     
15

 Depag, Al-Quran Dan Terjemahan, (Surakarta : Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 333 
16 Slameto, Op.Cit., hlm 54 
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b) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang   baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh atau badan cacat itu  dapat berupa buta, tuli, 

patah kaki, lumpuh, dan lain-lain. Keadaan  tubuh juga mempengaruhi belajar. 

2) Faktor Psikologis 

a) Intelegensi 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai  kemapuan psiko-

fisik untuk mereaksi rangsangan atau  menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dengan cara yang tepat.  Intelegensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak 

saja  melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya.17 

Akan tetapi memang harus diakui bahwa peran otak dalam 

 hubungannya dengan intelegensi manusia lebih menonjol daripada  peran 

organ tubuh lainnya. Tingkat kecerdasan atau intelegensi  siswa tidak dapat 

diragukan lagi, sangat menentukan tingkat  keberhasilan belajar siswa. 

b) Sikap 

Sikap adalah gejala internal berupa kecenderungan untuk  mereaksi 

atau merespons dengan cara yang relatif tetap positif  maupun negatif.18 

Terutama pada guru dan mata pelajaran yang  disajikan merupakan pertanda 

awal yang baik bagi proses belajar  siswa tersebut. Sebaiknya, sikap negatif 

                                                           
17 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 147 
18 ibid., hlm. 149 
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siswa terhadap guru dan  mata pelajarannya, apalagi jika diiringi kebenciaan 

kepada guru  dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut. 

c) Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang berapa kegiatan-kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus menerus yang disertai rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

anak, anak tidak akan belajar. 

Sebaik-baiknya minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.19  

d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar, bakat mempengaruhi hasil 

belajar anak karena bila bahan yang dipelajari anak sesuai dengan bakat anak 

maka hasil akan lebih baik, anak yang mempunyai bakat akan lebih baik dari 

anak yang tidak memiliki bakat dalam belajar matematika dapat mengurangi 

minatnya dalam mata pelajaran tersebut sehingga perhatian anak berkurang 

dan akan mengalami kesulitan dalam belajar. 

Hampir tidak ada orang yang membantah, bahwa belajar pada bidang 

yang sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha itu. 

Menurut Sunarto dan Hartono yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah, bakat 
                                                           

19 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., hlm. 191 
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memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan 

tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau 

motivasi agar bakat itu dapat terwujud.  

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa bakat bukanlah 

persoalan yang berdiri sendiri, misalnya anak tidak berminat untuk 

mengembangkan bakat-bakat yang ia miliki mungkin pula mempunyai 

kesulitan sehingga ia mengalami hambatan dalam mengembangkan diri dan 

berprestasi sesuai bakatnya dan kedua faktor anak didik. Lingkungan anak 

didik harus mendorong ke arah perkembangan bakat yang optimal.20 

e) Motivasi 

Motivasi adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan 

kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang 

penuh energi, terarah dan bertahan lama.21 

Motivasi terbagi dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri 

disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari lingkungan motivasi 

ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari lingkungannya. 

f) Kematangan  

Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya siap untuk melaksanakan kecakapan baru, 

                                                           
20 ibid., hlm. 198 
21 Agus Suprijono, Op.Cit., hlm. 163 
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kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus 

menerus, untuk itu diperlukan latihan dalam pelajaran. 

g) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan 

kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan 

lebih baik.22 

b. Faktor-Faktor Eksternal  

1) Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama 

dalam keluarga yang besar, artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu 

pendidikan bangsa, negara, dan dunia. Dalam hal ini betapa pentingnya 

peranan keluarga dalam mendidik si anak yang belajar akan menerima 

pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, hubungan antara 

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

 

 

 
                                                           

22 Slameto, Op.Cit., hlm. 59 
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2) Faktor Sekolah 

a) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara yang harus dilalui didalam 

mengajar. Metode mengajar sangat mempengaruhi belajar. Metode mengajar 

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik 

pula. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus 

diusahakan yang tepat, efisien, dan efektif pula. 

b) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar 

siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

Jelaslah bahan pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang 

kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar.23 

3) Faktor Masyarakat 

a) Faktor media, meliputi: bioskop, TV, surat kabar, dan lain-lain. Hal 

ini akan menghambat belajar apabila siswa terlalu banyak waktu yang 

dipergunakan untuk itu hingga lupa akan tugasnya belajar. 

b) Lingkungan sosial, meliputi: teman pergaulan, lingkungan tetangga, 

dan aktifitas dalam masyarakat. 

 

 

 
                                                           

23 ibid., hlm. 65 
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3. Ranah Hasil Belajar  

Ketika seorang guru atau dosen dalam memberikan penilaian terhadap 

seorang atau sekelompok peserta didik, ada 3 aspek penting yang harus 

dijadikan pertimbangan dalam menentukan hasil belajar. 

a.  Penilaian Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah 

termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, 

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan 

mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang 

proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling 

tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah :24 

1) Pengetahuan/hafalan/ingatan (Knowledge) 

Adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali (recall) 

atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan 

sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunkannya. 

Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berfikir yang paling 

rendah. 

 

                                                           
24

 Nana Sudjana, Op. Cit. hlm 22 –  31 
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2) Pemahaman (Comprehension) 

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. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia 

dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci 

tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman 

merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari 

ingatan atau hafalan. 

3) Penerapan (Application) 

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 yang baru dan kongkret. 

Penerapan ini adalah merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi 

ketimbang pemahaman. 

4) Analisis  

Adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu 

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

memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu 

dengan faktor-faktor lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi 

ketimbang jenjang aplikasi. 
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5) Sintesis (syntesis) 

Adalah kemampuan berfikir yang merupakan kebalikan dari proses 

berfikir analisis. Sisntesis merupakan suatu proses yang memadukan 

bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi 

suatu pola yang yang berstruktur atau bebrbentuk pola baru. Jenjang 

sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. 

Salah satu jasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah: peserta 

didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan 

sebagiamana telah diajarkan oleh Islam. 

6) Penilaian/Penghargaan/Evaluasi  

Adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif 

dalam taksonomi Bloom. Penilian/evaluasi disini merupakan kemampuan 

seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau 

ide, misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia 

akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-

patokan atau kriteria yang ada25 

 b. Penilain Ranah Afektif  

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, 

dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat 

                                                           
25

 Nana Sudjana, Penilaian hasil proses belajar mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm.23-29 
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diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif 

tingkat tinggi. 

c. Penilaian Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) tau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil 

belajar kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru tampak 

dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku). Ranah psikomotor adalah 

berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, 

memukul, dan sebagainya.26 

Hasil Belajar keterampilan (Psikomotor) dapat diukur melalui:  

a) Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama 

proses pembelajaran praktik berlangsung,  

b) Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada 

peserta didik untuk mengukur pengetahuan,keterampilandan sikap 

c) Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan dalam  lingkungan  

kerjanya.27 

Dari ketiga ranah di atas dapat disimpulkan bahwa tipe hasil belajar kognitif 

lebih dominan daripada afektif dan psikomotorik karena lebih menonjol, namun hasil 

belajar psikomotorik dan afektif juga harus menjadi bagian dari hasil penelitian 

                                                           
26

 Ibid,  
27

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,(Jakarta:Rineka Cipta,2011),hlm. 206 
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dalam proses pembelajaran di sekolah. Hasil belajar yang diharapkan sangat 

tergantung pada enis dan karakteristik materi dan mata pelajaran yang disampaikan, 

ada mata pelajaran yang lebih dominan ke tujuan kognitif, afektif atau ke tujuan 

psikomotorik.  

C. Materi Al-Qur’an Hadits Madrasah Aliyah  

1. Pengertian Al-Qur’an Hadits  

Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Qur’an-

Hadis yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTs/SMP.28 Peningkatan tersebut 

dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian al-

Qur’an dan al-hadis terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan 

untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan 

tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif al-Qur’an dan al-

hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat.  

Secara substansial, mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis memiliki kontribusi dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan 

ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an-hadis sebagai sumber utama 

ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                           
28http://quranhadits20.wordpress.com/2011/04/10/pengenalan mata pelajaran quran-hadits-

tingkat-madrasah-aliyah/ diakses yanggal 11 Januari 2015 
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2. Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

 Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits bertujuan agar peserta didik gemar 

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

mi, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan  ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek 

kehidupannya.29 

Adapun mata pelajaran Al-Qur’an-Hadits di tingkat madrasah aliyah 

bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an dan Hadits 

b. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an 

dan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan 

c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Qur’an dan 

Hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Qur’an dan 

Hadits. 

3. Ruang Lingkup Al-Qur’an Hadits 

 Adapun ruang lingkup penyajian materi mata pelajaran Al-Qur’an Hadits  

Madrasah Aliyah meliputi Kelas X Semester II: 

a. Ruang Lingkup 

      Masalah dasar-dasar ilmu al-Qur’an dan al-Hadits, meliputi:  

1) Pengertian Al-Qur’an menurut para ahli 

                                                           
29

 Ibid,  
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2) Pengertian Hadits, Sunnah, Khabar, Atsar dan Hadits Qudsi 

3) Bukti keotentikan Al-Qur’an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, 

kemukjizatannya, dan sejarahnya 

4) Isi Pokok Ajaran Al-Qur’an dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang 

terkait dengan isi pokok ajaran Al-Qur’an 

5) Fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan  

6) Fungsi Hadits terhadap Al-Qur’an 

7) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari 

surat dan ayat dalam Al-Qur’an 

8) Pembagian Hadits dari segi kwantitas dan kwalitasnya. 

Tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits, yaitu: 

1) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. 

2) Demokrasi 

3) Keikhlasan dalam beribadah 

4) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya 

5) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup 

6) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhu’afa 

7) Berkompetisi dalam kebaikan. 

8) Amar ma ‘ruf nahi munkar 

9) Ujian dan cobaan manusia 

10) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 
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11) Berlaku adil dan jujur 

12) Toleransi dan etika pergaulan 

13) Etos kerja 

14) Makanan yang halal dan baik 

15) Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 
Kelas/Semester  Standar 

Kompetensi 
 Kompetensi Dasar 

X/II 7. Memahami 
istilah-istilah 

7.1  Mendefinisikan pengertian Hadits, 
Sunnah, Khabar, Atsar dan Hadits 
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 hadits. Qudsi. 
7.2  Membandingkan pengertian Hadits, 

Sunnah, Khabar, Atsar dan Hdits Qudsi. 
7.3  Menerapkan pengertian Hadits, Sunnah 

(sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah dan  
 sunnah taqririyah), Khabar, Atsar dan   
 Hadits Qudsi. 

8. Memahami sanad 
dan matan hadits 

8.1 Menjelaskan pengertian sanad dan 
matan. 

8.2  Menerapkan pengertian sanad dan 
matan dalam hadits. 

 
9. Mendeskripsikan 

fungsi hadits 
terhadap  al-
Qur’an 

9.1 Menjelaskan fungsi hadits terhadap Al-
Qur’an 

9.2 Menunjukkan contoh fungsi hadits 
terhadap Al-Qur’an. 

9.3 Menerapkan fungsi hadits terhadap Al-
Qur’an. 

 
10. Memahami 

pembagian hadits 
dari segi kwantitas 
dan kwalitasnya. 

10.1 Menjelaskan pembagian hadits dari segi 
kuantitasnya. 

10.2 Menjelaskan pembagian hadits dari segi 
kualitasnya 

11. Memahami ayat-
ayat al-Qur’an 
tentang keikhlasan 
dalam beribadah 

11.1 Mengartikan Q.S. Al-An’am: 162-163; 
Q.S. Al-Bayyinah: 5. dan hadits tentang 
keikhlasan dalam beribadah. 

11.2 Menjelaskan kandungan Q.S. Al-
An’am: 162-163; Q.S. Al-Bayyinah: 5. 
dan hadits tentang keikhlasan dalam 
beribadah. 

11.3 Menunjukkan  perilaku orang yang 
mengamalkan Q.S. Al-An’am: 162-163; 
Q.S. Al-Bayyinah: 5 dan hadits tentang 
keikhlasan dalam beribadah. 

11.4 Menampilkan perilaku ikhlas dalam 
beribadah seperti yang terkandung 
dalam QS.  Al-An’am: 162-163 ; Q.S. 
Al-Bayyinah: 5 dan hadits tentang 
keikhlasan dalam beribadah. 

Sumber: Buku Al-Qur’an Hadis Kelas X buat MA  

 


