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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Cooperative Learning

1. Pengertian Cooperative Learning

Istilah kooperatif menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam 

belajar. Menurut Lie (dalam Thobroni), menjelaskan bahwa: 

Sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik 

untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang 

terstruktur disebut sebagai “sistem pembelajaran gotong royong” 

atau cooperative learning.24  

Nurhadi juga menambahkan bahwa cooperative learning merupakan 

pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam 

mengembang-kan interaksi dan saling tenggang rasa untuk menghindari 

ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan 

permusuhan. Hasil belajar yang diperoleh dalam cooperative learning 

tidak hanya berupa nilai-nilai akademis, tetapi juga nilai moral dan budi 

pekerti yang berupa rasa tanggung jawab, saling menghargai, saling 

membutuhkan, saling memberi, dan saling menghormati keadaan orang 

lain.25 

Menurut Nurulhayati, pembelajaran kooperatif adalah sebuah 

strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu 

kelompok kecil untuk berinteraksi. Abdulhak juga menjelaskan bahwa 

24 Thobroni, Op.Cit., hal. 286 
25 Ibid, hal. 287 
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pembelajaran cooperative dilaksanakan melalui sharing antar peserta 

didik, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama.26 

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

cooperative learning merupakan suatu aktivitas pembelajaran dengan 

menggunakan sistem kerja kelompok dalam menyelesaikan tugas dengan 

tujuan agar siswa saling bekerjasama dan saling menghargai. 

2. Tujuan Cooperative Learning 

Tujuan utama cooperative learning adalah agar siswa dapat belajar 

berkelompok dengan saling menghargai pendapat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 

Cooperative learning diterapkan untuk mencapai tiga tujuan 

pembelajaran, yaitu:27 

a. Meningkatkan hasil belajar akademik 

Cooperative learning unggul dalam membantu siswa memahami 

konsep-konsep sulit, serta mampu memberikan keuntungan bagi 

siswa yang memiliki nilai tinggi maupun siswa yang memiliki nilai 

rendah untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan tugas. 

Penghargaan yang diberikan dalam cooperative learning dapat 

membantu meningkatkan motivasi belajar siswa.  

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain dari model cooperative learning adalah mampu 

menerima perbedaan ras, budaya, kelas sosial, maupun kemampuan 

                                                           
26 Rusman, Op.Cit., hal. 203 
27 Isjoni, Op.Cit., hal.27-28 
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dari masing-masing individu. Melalui pembelajaran kooperatif siswa 

saling bekerjasama dan saling menghargai kondisi dan latar belakang 

orang lain.  

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Cooperative learning mengajarkan siswa untuk bekerjasama dan 

kolaboratif. 

3. Prinsip cooperative learning 

Menurut Roger dan David Johnson (dalam Rusman) ada lima unsur dasar 

dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu:28 

a. Prinsip ketergantungan positif (positive interdependence) 

b. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability) 

c. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction) 

d. Partisipasi dan komunikasi (participation communication) 

e. Evaluasi proses kelompok 

4. Teori cooperative learning 

Terdapat tiga teori dalam cooperative learning, yaitu: 

a. Teori Ausubel 

Teori ini dikemukakan oleh David Ausubel. Menurut Ausubel bahan 

pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna (meaning full). 

Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi 

baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif 

seseorang. Struktur kognitif berupa fakta, konsep, serta generalisasi yang 

telah dipelajari dan diingat siswa. 

                                                           
28 Rusman, Op.Cit., hal. 203 
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Pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa mencoba 

menghubungkan fenomena baru ke dalam pengetahuannya. Artinya, 

bahan pelajaran yang dipelajari harus sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru akan lebih mudah terserap 

dan mudah dipahami. Berdasarkan hal tersebut, faktor intelektual 

emosional siswa juga terlibat dalam proses pembelajaran.  

Menurut Ausubel, pemecahan masalah merupakan pembelajaran 

yang bermanfaat bagi siswa dan merupakan strategi yang efisien. Proses 

pemecahan masalah dapat dilakukan melalui bimbingan langsung dari 

guru, baik lisan maupun pemberian contoh tindakan. Sementara siswa 

diberikan kebebasan untuk membangun pengetahuannya sendiri.   

b. Teori Piaget 

Menurut Piaget, setiap individu mengalami tingkat perkembangan 

intelektual sebagai berikut: 

1. Sensoni motor (0-2 tahun) 

2. Pra operasional (2-7 tahun) 

3. Operasional konkret (7-11 tahun) 

4. Operasional formal (11 tahun keatas) 

Teori ini mengacu kepada kegiatan pembelajaran yang harus 

melibatkan peserta didik, sehingga pengetahuan tidak hanya sekedar 

dipindahkan secara verbal, tetapi harus dikonstruksi dan direkonstruksi 

oleh peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik harus 

bersifat aktif.  



 

18 
 

Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila sesuai dengan 

peringkat perkembangan kognitif siswa. Siswa harus diberikan 

kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik. Sementara 

guru memberikan rangsangan agar siswa mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

  Berikut ini merupakan implikasi teori perkembangan kognitif 

Piaget dalam pengajaran, antara lain: 

1. Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa, 

sehingga guru dalam mengajar harus menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan cara berfikir anak. 

2. Anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Oleh karena itu, guru harus membantu anak agar dapat 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

3. Bahan yang akan dipelajari harus baru tetapi tidak asing. 

4. Memberikan peluang anak untuk belajar sesuai dengan tingkatannya 

5. Memberikan kebebasan anak untuk saling berinteraksi dan saling 

berdiskusi dengan temannya.  

c. Teori Vygotsky 

Vygotsky mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

perkembangan pengertian. Vygotsky juga membedakan adanya dua 

pengertian, yaitu pengertian spontan dan pengertian ilmiah. Pengertian 

spontan adalah pengertian yang diperoleh dari pengalaman anak sehari-
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hari, sedangkan pengertian ilmiah adalah pengertian yang didapat di 

dalam kelas atau dalam pembelajaran di sekolah. 

Teori Vygotsky menekankan pada bakat sosiokultural dalam 

pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran terjadi saat anak bekerja dalam 

zona perkembangan proksimal (zone of proximal development). Zona 

perkembangan proksimal adalah tingkat perkembangan diatas tingkat 

perkembangan seseorang pada saat ini.  

Nur dan Samami mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan 

sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat 

perkembangan sesungguhnya merupakan kemampuan pemecahan 

masalah secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial 

merupakan kemampuan pemecahan masalah dibawah bimbingan orang 

dewasa melalui kerjasama dengan teman sebayanya. 

Ide lain yang diturunkan oleh Vygotsky adalah scaffolding, yaitu 

memberikan bantuan kepada anak pada tahap awal pembelajaran, 

kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk mengambil alih 

tanggung jawab saat mereka sudah mampu melaksanakannya. Bantuan 

tersebut berupa petunjuk, peringatan, dorongan, maupun pemberikan 

contoh.   

Menurut teori Vygotsky juga dijelaskan adanya hubungan langsung 

antara domain kognitif dengan sosial budaya. Kualitas berfikir siswa 

dibangun dalam ruang kelas, sedangkan aktivitas sosialnya 
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dikembangkan dalam bentuk kerjasama antar siswa di bawah bimbingan 

guru.29 

5. Karakteristik cooperative learning 

Cooperative learning pada hakekatnya sama dengan kerja kelompok. 

Meskipun cooperative learning dilakukan dalam bentuk berkelompok, 

tetapi tidak semua kerja kelompok dapat dikatan sebagai cooperative 

learning.  

Menurut Bennet ada lima unsur dasar yang dapat membedakan 

cooperative learning dengan kerja kelompok, yaitu:30 

a. Positive interdependence 

Positive interdependence merupakan hubungan timbal balik yang 

didasari adanya kepentingan yang sama. Kondisi ini membuat siswa 

menyadari adanya ketergantungan positif pada anggota 

kelompoknya dalam mempelajari dan menyelesaikan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya, sehingga mendorong siswa untuk 

saling berinteraksi. 

b. Interaction face to face 

Interaction face to face yaitu interaksi secara langsung tanpa adanya 

perantara. Interaksi ini terjadi tanpa adanya penonjolan kekuatan 

individu, melainkan pola interaksi dan perubahan yang bersifat 

verbal diantara siswa. 

                                                           
29 Isjoni, Op.Cit., hal. 35-40 
30 Ibid, hal. 41-43 
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c. Adanya tanggung jawab pribadi terhadap materi pelajaran dalam 

anggota kelompok 

Adanya tanggung jawab secara pribadi mengenai terhadap pelajaran 

dalam anggota kelompok akan membuat siswa termotivasi untuk 

membantu temannya dalam menyelesaikannya. 

d. Membutuhkan keluwesan 

Membutuhkan keluwesan untuk menciptakan hubungan antar 

pribadi, mengembangkan kemampuan kelompok, dan memelihara 

hubungan yang aktif dan efektif, sehingga interaksi akan 

berlangsung dengan santai tanpa adanya rasa canggung. 

e. Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan 

masalah 

Tujuan terpenting dalam cooperative learning adalah siswa dapat 

bekerja sama dan berinteraksi aktif dengan temannya. Siswa juga 

dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan efektifitas kerjasama 

yang telah dilakukannya. 

Menurut Slavin model cooperative learning memiliki enam 

karakteristik utama, yaitu:31 

a. Group goals (adanya tujuan kelompok) 

b. Individual accountability (adanya tanggung jawab perseorangan) 

c. Equal opportunities for success (adanya kesempatan yang sama 

untuk menuju sukses) 

                                                           
31 Thobroni, Op.Cit., hal. 288 
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d. Team competition (adanya persaingan kelompok) 

e. Task specialization (adanya penugasan khusus) 

f. Adaptation to individual needs (adanya proses penyesuaian diri 

terhadap kepentingan pribadi). 

6. Macam-macam model cooperative learning  

Joice dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan 

digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan 

memberi petunjuk kepada pengajar di dalam kelas.  

Penerapan model pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa 

karena masing-masing model pembelajaran memiliki tujuan dan prinsip 

yang berbeda. Selain itu, pemilihan model pembelajaran juga harus tepat, 

karena model pembelajaran yang sesuai dan efisien dapat mempermudah 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Model pembelajaran cooperative learning dibagi menjadi beberapa 

tipe, antara lain:32     

a. Student Teams Achievement Division (STAD) 

Model pembelajaran tipe STAD merupakan model pembelajaran 

yang paling sederhana dan telah banyak dikembangkan. Model 

pembelajaran ini menekankan pada pemberian hadiah bagi kelompok 

yang memperoleh skor sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

 

                                                           
32 Isjoni, Op.Cit., hal. 51-60 
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b.  Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif jigsaw juga merupakan model 

pembelajaran yang sering dikembangkan. Model pembelajaran ini 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

mendororng siswa untuk aktif dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran agar mencapai prestasi yang maksimal.  

Model jigsaw dapat digunakan secara efektif apabila siswa 

terlebih dahulu telah mendapatkan keterampilan akademis dari 

membaca, pemahaman, maupun keterampilan kelompok dalam 

bekerja sama. Jenis materi yang mudah untuk menerapkan model 

pembelajaran ini yaitu materi yang berbentuk narasi. 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam 

menerapkan model pembelajaran jigsaw adalah cara memotivasi 

siswa. Guru cenderung menggunakan kompetensi untuk memotivasi 

siswa dan mengabaikan strategi yang didalamnya terdapat kerjasama 

dan motivasi teman sebaya. 

c. Group Investigation (GI) 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan membuat kelompok 

investigasi. Pada model pembelajaran ini siswa dibagi dalam 

kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 siswa. Siswa memilih topik 

yang diinginkan, kemudian siswa dan guru merencanakan tujuan dan 

langkah-langkah belajar yang sesuai dengan topik yang telah dipilih. 

Siswa mulai belajar dengan berbagai sumber belajar. Setelah 
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pembelajaran selesai, siswa harus menganalisis, menyimpulkan, dan 

mempresentasikannya di depan kelas. 

d. Rotating Trio Exchange 

Pada model pembelajaran tipe ini, kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 siswa. Kelas ditata  

ulang sehingga setiap kelompok dapat melihat kelompok lainnya. 

Guru memberikan nomor 1-3 kepada masing-masing anggota. Siswa 

yang mendapatkan nomor 1 tetap di tempat, siswa yang 

mendapatkan nomor 2 berpindah ke kelompok sebelah kiri dari 

kelompoknya, sedangkan siswa yang memiliki nomor 3 berpindah ke 

kelompok sebelah kanan dari kelompoknya. Guru memberikan soal 

kedua untuk didiskusikan. Setelah itu, siswa dirotasi kembali. Rotasi 

dan pemberian soal dilakukan secara berulang-ulang hingga siswa 

kembali pada kelompoknya yang pertama. 

e. Group Resume 

Model pembelajaran ini menjadikan interaksi antar siswa menjadi 

lebih baik. Kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, setiap 

kelompok terdiri dan 3-6 siswa. Kelompok-kelompok tersebut 

membuat kesimpulan yang didalamnya terdapat data latar belakang 

pendidikan, kedudukan, keterampilan, bakat dan sebagainya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan 

kesimpulan kelompoknya.   
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7. Keunggulan model cooperative learning 

Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain:33 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif dalam 

mengadakan penyelidikan mengenai suatu kasus dan menyelesaikan 

suatu masalah. 

c. Mampu mengembangkan keterampilan berdiskusi. 

d. Memungkinkan guru untuk memperhatikan tingkat intelingensi/ 

kecerdasan siswa. 

e. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

f. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghargai dan 

menghormati temannya, serta menghargai pendapat orang lain. 

g. Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan kelompok. 

8. Kekurangan model cooperative learning 

Selain memiliki keunggulan, cooperative learning juga memiliki 

kekurangan, antara lain:34 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, serta proses 

pembelajaran kooperatif memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, 

dan waktu. 

b. Membutuhkan fasilitas, alat, dan biaya yang memadai. 

                                                           
33 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hal. 17 
34 Thobroni, Op. Cit., hal. 292-293 
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c. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, topik permasalahan 

yang dibahas cenderung meluas, sehingga tidak sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

d. Diskusi biasanya hanya didominasi oleh satu atau beberapa orang saja, 

sehingga siswa yang lain akan menjadi pasif. 

 

B. STAD (Student Teams Achievement Division) 

STAD merupakan tipe cooperative learning yang dikembangkan oleh 

Robert Slavin. Menurut Slavin STAD merupakan pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana, karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan hampir 

sama dengan pembelajaran konvensional.35 Pembelajaran ini menekankan 

pada adanya aktivitas dan interaksi antar siswa untuk saling memotivasi dan 

saling membantu dalam menguasai materi pelajaran sehingga mencapai 

prestasi yang maksimal. STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu 

presentasi kelas, kerja tim, kuis, skor perbaikan individual, dan penghargaan 

tim.36 Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan dibutuhkan persiapan 

yang mantap, adanya perangkat pembelajaran, membentuk kelompok 

kooperatif, menentukan skor awal, pengaturan tempat duduk, dan kerja 

kelompok.37 

Proses pembelajaran STAD melalui lima tahapan yang meliputi: 1) tahap 

penyajian materi, 2) tahap kegiatan kelompok, 3) tahap tes individu, 4) tahap 

penghitungan skor individu, 5) tahap pemberian penghargaan. 

                                                           
35 Uno, Belajar dengan Pendekatan.., Op.Cit., hal. 107 
36 Thobroni, Op. Cit.,  hal. 294 
37 Uno, Belajar dengan Pendekatan.., Op.Cit., hal. 107-108 
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Tahap penyajian materi, dimulai dengan guru menyampaikan indikator 

yang harus dicapai dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang 

akan dipelajari. Teknik penyajian pelajaran dapat dilakukan melalui ceramah 

maupun melalui audiovisual. Lamanya presentasi tergantung pada 

kekomplekan materi yang akan dibahas. 

Tahap kerja kelompok, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. 

Dalam kerja kelompok siswa saling berbagi tugas, saling memberikan 

penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami materi. Pada 

tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. 

Tahap tes individu, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan belajar yang telah dicapai. Hasil pembelajaran yang diperoleh 

siswa melalui kegiatan kelompok dapat diketahui melalui tes individu yang 

dilakukan. Skor perolehan individu ini akan dipertimbangkan pada 

perhitungan perolehan skor kelompok. 

Tahap penghitungan skor perkembangan individu, setiap siswa memiliki 

kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan skor maksimal bagi 

kelompoknya berdasarkan skor tes yang diperolehnya. Penghitungan skor 

individu dimaksudkan agar siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik 

sesuai dengan kemampuannya.  

Tahap pemberian hadiah, dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada 

kelompok yang telah memperoleh skor tertinggi. Perhitungan skor kelompok 

dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing skor individu dan hasilnya 

dibagi sesuai jumlah anggota kelompok. Pemberian penghargaan diberikan 
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berdasarkan perolehan skor rata-rata yang dikategorikan menjadi kelompok 

baik, kelompok hebat, dan kelompok super. Adapun kriteria yang digunakan 

dalam menentukan pemberian penghargaan adalah sebagai berikut: 38  

a. Kelompok dengan skor rata-rata 15 sebagai kelompok baik 

b. Kelompok dengan skor rata-rata 20 sebagai kelompok hebat 

c. Kelompok dengan skor rata-rata 25 sebagai kelompok super 

1. Keunggulan STAD 

Keunggulan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu 

penentu keberhasilan kelompok tergantung pada keberhasilan individu, 

sehingga setiap anggota kelompok tidak dapat bergantung pada anggota 

yang lain. Artinya, setiap anggota kelompok tidak boleh mengandalkan 

teman satu kelompoknya, tetapi setiap anggota kelompok juga harus 

berusaha karena model pembelajaran ini penilaian dilakukan secara 

individu.   

Davidson menyatakan bahwa keunggulan dari pembelajaran STAD, 

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kecakapan individu.  

b. Meningkatkan kecakapan kelompok.  

c. Meningkatkan komitmen dan kepercayaan diri. 

d. Menghilangkan prasangka terhadap teman sebaya dan memahami 

perbedaan. 

e. Tidak bersifat kompetitif. 

                                                           
38 Isjoni, Op.Cit., hal. 51-53 
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f. Tidak memiliki rasa dendam dan mampu membina hubungan yang 

hangat.  

g. Meningkatkan motivasi belajar dan rasa toleransi serta saling 

membantu dan mendukung dalam memecahkan masalah.  

2. Kekurangan STAD 

Adapun kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut 

Slavin, yaitu:39  

a. Siswa yang kurang pandai dan kurang rajin akan merasa minder 

bekerjasama dengan teman-teman yang lebih mampu.  

b. Suasana kelas akan menjadi gaduh, sehingga pembelajaran 

kelompok tidak dapat dilakukan secara maksimal.  

c. Pemborosan waktu. 

 

C. Motivasi Belajar 

1. Motivasi 

a. Pengertian motivasi  

Menurut Atkinson motivasi merupakan suatu istilah yang 

mengarah kepada adanya kecenderungan untuk bertindak dan 

menghasilkan satu atau lebih pengaruh. Chauhan mengutip pendapat 

A.W Bernard yang mendefinisikan motivasi sebagai sebuah 

                                                           
39 Oky Wasrik Dwi Nugroho, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas V SDN 

Karang Duren” (Skripsi UNY, Yogyakarta 2014) 
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fenomena yang melibatkan stimulasi (rangsangan) tindakan kearah 

tujuan-tujuan tertentu.40  

Beberapa ahli yang lain seperti Halpin, Payne & Ellert, Freehill 

& Mc Donald, dan Zilli (dalam Sardiman) menjelaskan bahwa:  

“Motivasi merupakan karakteristik personal yang menjadi 

energi, antusiasme, semangat, kekuatan, keteguhan, dan 

kebutuhan untuk berperilaku dan mencapai prestasi.”41 
 

Mc. Donald juga berpendapat bahwa motivasi adalah perubahan 

energi dari diri seseorang yang ditandai dengan adanya perasaan dan 

reaksi dalam mencapai tujuan. Terdapat tiga unsur penting dalam 

pengertian yang dikemukakan oleh Mc. Donald ini, yaitu:42 

1. Motivasi dimulai dengan terjadinya perubahan energi dari dalam 

diri individu itu sendiri.  

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau afeksi seseorang. 

3. Motivasi muncul karena adanya keinginan untuk mencapai 

tujuan. 

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, maka motivasi adalah 

suatu dorongan dari diri seseorang untuk melakukan dan 

mengarahkan perbuatan dalam mencapai sebuah tujuan. 

 

 

 

                                                           
40 Wahyuni, Op.Cit., hal. 12 
41 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hal. 73   
42 Ibid, hal 74   
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b. Fungsi motivasi 

Adapun fungsi motivasi menurut Oemar Hamalik (dalam Martinis 

Yamin) meliputi sebagai berikut:43 

1. Sebagai pendorong timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan. 

Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti 

belajar. 

2. Sebagai pengarah, yaitu mengarahkan perbuatan dalam 

pencapaian tujuan yang diinginkan. 

3. Sebagai penggerak, yaitu menggerakkan individu untuk 

bertindak dengan cara tertentu. Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dilakukan.   

c. Macam-macam motivasi  

Macam-macam motivasi menurut Sri Rumini, dkk (dalam Muhamad 

Irham dan Novan Ardy Wiyani) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:44 

1. Motivasi berdasarkan kemunculannya 

Motivasi berdasarkan kemunculan atau terbentuknya dibedakan 

menjadi motivasi bawaan dan motivasi yang dipelajari. Motivasi 

bawaan merupakan jenis motivasi yang memang ada dan dibawa 

individu sejak lahir. Motivasi yang dipelajari merupakan 

motivasi yang timbul karena dipelajari dari lingkungannya. 

                                                           
43 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa  (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 

224 
44 Muhamad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), hal. 59-60 
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Dengan kata lain, motivasi bawaan merupakan sebuah insting 

yang secara alamiah akan dilakukan oleh individu, sedangkan 

motivasi yang dipelajari merupakan motivasi yang muncul 

sebagai bentuk meniru dari kondisi dan tuntutan lingkungan.  

2. Motivasi berdasarkan sumbernya 

Berdasarkan sumbernya motivasi dibedakan menjadi motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan 

motivasi yang terjadi dan muncul dari dalam individu itu sendiri 

tanpa ada rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrisik 

muncul karena adanya pengaruh dari luar individu. 

3. Motivasi berdasarkan isinya 

Motivasi berdasarkan isinya dibedakan menjadi motivasi 

jasmaniah dan motivasi ruhaniah. Motivasi jasmaniah terdiri 

dari refleks, insting, nafsu, dan hasrat terhadap hal-hal yang 

bersifat jasmani. Sementara motivasi ruhaniah misalnya 

kemauan. Kemauan yang kuat akan memicu usaha yang lebih 

keras untuk mencapai tujuan.  

2. Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Baharuddin dan 

Esa Nur Wahyuni), secara etimologis belajar memiliki arti berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini mengandung 
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pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu.45  

Belajar dalam arti sempit adalah usaha penguasaan ilmu 

pengetahuan menuju terbentuknya pribadi yang seutuhnya. 

Sementara dalam arti luas, belajar berarti suatu kegiatan psiko-fisik 

menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya, yang menyangkut 

unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik.46 

Menurut Gagne, belajar didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana suatu organisasi dapat merubah perilakunya sebagai akibat 

dari pengalaman.47 Ausubel juga menjelaskan bahwa belajar dapat 

diklasifikasikan kedalam dua dimensi. Dimensi pertama 

berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang 

disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi 

kedua, berhubungan dengan bagaimana cara siswa dapat mengaitkan 

informasi tersebut pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif 

yaitu berupa fakta, konsep, dan segala sesuatu yang telah dipelajari 

dan diingat siswa.48 

Berdasarkan pada pemaparan tentang definisi di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses dalam 

                                                           
45 Baharuddin, Op.Cit., hal. 15 
46 Wahyuni, Op.Cit., hal. 20-21 
47 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 2 
48 Ibid, hal. 94 
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mencapai perubahan yang diperoleh melalui pemahaman maupun 

pengalaman. 

b. Tujuan Belajar 

Secara umum, belajar memiliki tiga tujuan, yaitu:49 

1. Mendapatkan pengetahuan 

Mendapatkan pengetahuan ditandai dengan adanya proses 

berfikir. Pengetahuan dan kemampuan berfikir merupakan hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, seseorang tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir tanpa adanya bahan 

pengetahuan, dan sebaliknya kemampuan berfikir akan 

memperkaya pengetahuan. 

2. Penanaman konsep dan keterampilan 

Menanamkan sebuah konsep atau merumuskan konsep juga 

dibutuhkan suatu keterampilan. Suatu keterampilan dapat 

dididik dengan memperbanyak melatih kemampuan. Interaksi 

yang mengarah pada pencapaian keterampilan akan menuruti 

kaidah-kaidah tertentu, bukan hanya sekedar menghafal dan 

meniru. 

3. Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap atau perilaku peserta didik, tidak akan 

terlepas dari penanaman nilai-nilai (transfer of values). Tugas 

guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta 

                                                           
49 Wahyuni, Op.Cit., hal. 26-28 
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didik, melainkan mampu menjadi teladan atau contoh yang baik 

bagi peserta didiknya. Berdasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki 

oleh guru tersebut, akan tumbuh kesadaran dan kemampuan dari 

peserta didik untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah 

diketahui dan dipelajarinya. 

c. Prinsip-prinsip belajar 

Adapun beberapa prinsip belajar, antara lain:50 

1) Siswa harus bertindak aktif. 

2) Siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

3) Siswa akan belajar dengan baik apabila mendapatkan penguatan 

langsung pada setiap langkah yang dilakukannya selama proses 

belajar. 

4) Penguasaan yang sempurna akan membuat proses belajar 

menjadi lebih berarti. 

5) Motivasi belajar siswa akan meningkat apabila diberikan 

tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

 

 

                                                           
50 Baharuddin, Op.Cit., hal. 19-20 
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1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu. Faktor ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 

a. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis merupakan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Faktor 

fisiologis terbagi menjadi dua macam, yaitu keadaan jasmani 

dan keadaan fungsi jasmani.  

Keadaan jasmani atau kondisi fisik yang baik akan 

memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan 

pembelajaran. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau 

keadaan yang tidak baik akan menghambat tercapainya hasil 

belajar. 

Keadaan fungsi jasmani/fisiologi mempunyai peran yang 

sangat penting selama proses belajar berlangsung. Fungsi 

fisiologi pada tubuh manusia yang mempunyai peran penting 

dalam mempengaruhi hasil belajar yaitu pancaindra. 

Pancaindra yang berfungsi dengan baik akan mempermudah 

aktivitas belajar.   

b. Faktor psikologis   

Faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berhubungan 

dengan keadaan psikologis seseorang. Beberapa faktor 
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psikologis yang mempengaruhi proses belajar, berupa 

kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan bakat.   

1) Kecerdasan/inteligensi siswa 

Kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik 

dalam bereaksi terhadap rangsangan atau menyesuaikan 

diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. 

Kecerdasan merupakan faktor psikologis terpenting 

dalam proses belajar, karena akan mempengaruhi 

kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat kecerdasan 

seseorang, maka semakin besar pula peluang individu 

tersebut dalam meraih kesuksesan dalam belajar. 

Penggolongan IQ berdasarkan tes Stanford-Binet 

yang telah direvisi oleh Terman dan Merill (dalam 

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni), sebagai berikut: 

       Tabel 1 

    Distribusi Kecerdasan IQ 

                        Menurut Stanford Revision 

Tingkat Kecerdasan (IQ) Klasifikasi 

140-169 Very superior 

120-139 Superior 

110-119 High average 

90-109 Average 

80-89 Low average 

70-79 Borderline defective 

20-69 Mentally defective 
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2) Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar. Motivasilah 

yang mendorong siswa untuk belajar. Motivasi juga 

mempengaruhi, menjaga, dan mempengaruhi arah 

perilaku seseorang. 

3) Minat 

Minat (interest) adalah kecenderungan dan gairah yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Menurut Reber, tinggi rendahnya minat sangat 

bergantung pada berbagai faktor internal lainnya, seperti 

pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan 

kebutuhan.   

4) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang secara afektif berupa 

kecenderungan untuk bereaksi atau merespon terhadap 

objek, orang, dan peristiwa, baik secara positif maupun 

negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi 

oleh perasaan senang atau tidaknya terhadap materi 

pelajaran.  

5) Bakat  

Bakat (aptitude) merupakan kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan. Apabila 
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bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang 

dipelajari atau dikerjakan, maka akan mendukung proses 

belajarnya sehingga akan memperoleh keberhasilan. 

Seseorang yang memiliki bakat tertentu, akan lebih 

mudah menyerap segala informasi yang berhubungan 

dengan bakat yang dimilikinya.51 

2. Faktor eksternal     

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar 

diri individu. Faktor ini digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. 

a. Lingkungan sosial 

Faktor-faktor lingkungan sosial, berupa: 

1) Lingkungan sekolah 

2) Lingkungan masyarakat 

3) Lingkungan keluarga 

b. Lingkungan nonsosial 

Faktor-faktor lingkungan nonsosial, berupa: 

1) Lingkungan alamiah 

Lingkungan alamiah seperi kondisi udara, cuaca, dan 

pencahayaan. Kondisi udara yang segar, tidak panas dan 

tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau dan tidak terlalu 

gelap, serta suasana yang sejuk dan tenang akan membuat 

                                                           
51 Ibid, hal. 23-31 
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siswa semangat untuk belajar. Begitu pula sebaliknya, 

apabila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, maka 

akan mempengaruhi dan menghambat proses belajar. 

2) Faktor instrumental 

Faktor instrumental berupa perangkat belajar yang dapat 

terdiri dari dua macam, yaitu hardware dan software. 

Hardware berupa alat-alat belajar, fasilitas belajar, 

lapangan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan software 

berupa kurikulum sekolah, peraturan sekolah, silabus, dan 

sebagainya.    

3) Faktor materi pelajaran  

Materi pelajaran harus sesuai dengan usia perkembangan 

siswa, metode mengajar guru juga harus sesuai dengan 

kondisi perkembangan siswa.52 

3. Hubungan antara Motivasi dengan Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap manusia. 

Melalui belajar manusia mampu memahami dan mengalami perubahan 

dalam hidupnya baik positif maupun negatif. Guna mencapai perubahan 

tersebut, seseorang tidak akan terlepas dari adanya dorongan atau 

motivasi untuk belajar.  

Adanya motivasi merupakan faktor terpenting dalam proses 

pembelajaran. Motivasi yang dimiliki siswa memberikan pengaruh 

                                                           
52 Ibid, hal. 32-34 
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terhadap proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Motivasi yang 

dimiliki siswa memberikan energi dan semangat bagi siswa untuk 

mempelajari sesuatu.53 

Motivasi belajar bukan hanya sekedar bagaimana siswa belajar tetapi 

bagaimana siswa yang termotivasi menggunakan strategi untuk mencapai 

prestasi belajar yang berkualitas. Banyak hal yang dapat mempengaruhi 

motivasi untuk belajar, antara lain perencanaan, konsentrasi terhadap 

tujuan, kesadaran metakognitif terhadap apa yang akan dipelajari, serta 

penghargaan dan kepuasan terhadap prestasi yang telah diterima.54 

Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan 

serta pengalaman. Motivasi akan mendorong dan mengarahkan minat 

belajar siswa, sehingga siswa akan bersungguh-sungguh dalam mencapai 

sebuah prestasi.55 Siswa yang termotivasi akan menunjukkan antusiasme 

terhadap aktivitas-aktivitas belajar, serta memberikan perhatian penuh 

terhadap apa yang diinstruksikan oleh guru.56 

Motivasi dalam belajar dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa. 

Semakin tinggi tingkat motivasi belajar yang ada pada diri siswa, maka 

semakin tinggi pula kualitas belajarnya. Pembelajaran yang dilakukan 

akan fokus dan terarah, sehingga akan memudahkan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Adanya motivasi yang tinggi akan membuat belajar 

                                                           
53 Wahyuni, Op.Cit., hal 61 
54 Ibid, hal. 38 
55 Ibid, hal. 219 
56Ibid, hal. 39 
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menjadi sesuatu yang menyenangkan, dan akan menjadi sebuah 

kebiasaan.57 

Terdapat dua jenis motivasi dalam belajar, yaitu motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan kegiatan yang 

dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan dan dorongan secara 

mutlak yang berkaitan dengan belajar. Misalnya, belajar karena ingin 

memecahkan permasalahan, atau ingin menjadi orang yang berwawasan 

luas. Sementara motivasi ekstrinsik merupakan kegiatan belajar yang 

tumbuh dari dorongan dan kebutuhan seseorang, tidak secara mutlak 

berhubungan dengan kegiatan belajarnya. 

Ahli psikolog, Brewster dan Fager menemukan ada beberapa 

karakteristik siswa yang termotivasi secara intrinsik, antara lain:58 

a. Siswa yang termotivasi secara intrinsik akan menunjukkan skor tes 

lebih tinggi daripada siswa yang termotivasi secara ekstrinsik  

b. Lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah 

c. Lebih banyak menggunakan strategi dalam memproses dan 

memahami informasi 

d. Lebih memiliki percaya diri akan kemampuannya pada saat 

menerima atau mempelajari materi baru 

e. Lebih banyak menggunakan logika dan strategi dalam 

mengumpulkan informasi, serta menggunakan strategi dalam 

mengambil keputusan 

                                                           
57 Purwanto, Motivasi Belajar Dalam Pendidikan Islam, Jurnal At-Tajdid Vol. 2 No. 2 (Juli 

2013), hal.229  
58 Wahyuni, Op.Cit., hal. 28-29 
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f. Mengingat informasi dan konsep lebih lama, sehingga tidak 

membutuhkan remedial atau review 

g. Lebih memiliki semangat atau keinginan melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi daripada siswa yang termotivasi secara ekstrinsik. 

Motivasi ekstrinsik menurut Winkel, antara lain: 1) belajar demi 

memenuhi kewajiban, 2) belajar demi menghindari hukuman, 3) belajar 

demi mendapatkan hadiah, 4) belajar demi meningkatkan gengsi, 5) 

belajar demi memperoleh pujian dari orang lain, dan 6) belajar demi 

tuntutan jabatan atau memenuhi persyaratan tertentu.59    

Perilaku siswa yang termotivasi secara ekstrinsik pada dasarnya 

tidak sungguh-sungguh berminat atau tertarik untuk melakukan aktivitas. 

Perlu adanya bimbingan atau bantuan secara eksternal dari orang lain 

yang dapat menguatkan dan menjaga perilaku tersebut. Ketika proses 

belajar berlangsung, perasaan dihargai, diterima, dan diperhatikan oleh 

guru merupakan faktor penting dalam mendorong siswa untuk menerima 

nilai-nilai yang ada di dalam kelas.60 

Faktor-faktor seperti kebutuhan, dorongan, minat, dan kepercayaan 

merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi. Sedangkan 

tekanan sosial, hadiah, dan hukuman merupakan faktor ekstrinsik.61   

 

 

                                                           
59 Martinis, Op.Cit., hal. 226-228 
60 Wahyuni, Op.Cit., hal. 37 
61 Ibid, hal. 23 



 

44 
 

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan agama Islam merupakan 

suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami ajaran Islam, menghayati tujuannya, serta dapat 

mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.62  

Menurut Ahmad D. Rimba, pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani menurut hukum-hukum Islam menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.63  

Ahmad Tafsir juga menyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam.64 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan agama Islam adalah suatu pembelajaran yang dilakukan agar 

seseorang mempunyai bertingkah laku dan berkepribadian sesuai dengan 

ajaran-ajaran Islam.  

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Dalam kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah 

dijelaskan bahwa fungsi pendidikan agama Islam, sebagai berikut: 

 

                                                           
62 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004 (cet. 3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 130  
63 Abdul Rohman, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistimologi 

dan Isi- Materi, Jurnal Eksis Vol. 8 No. 1, (Maret 2012), hal. 1 
64 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (cet.2, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1994), hal. 32 
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a. Pengembangan  

Pada dasarnya yang memiliki kewajiban untuk menanamkan 

keimanan dan ketaqwaan adalah orang tua. Sekolah hanya berfungsi 

untuk menumbuh kembangkan keimanan dan ketaqwaan tersebut 

melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar dapat berkembang 

secara optimal. 

b. Penanaman 

Penanaman ini berfungsi sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan 

di dunia maupun di akhirat.  

c. Penyesuaian mental 

Penyesuaian mental yaitu berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. 

d. Perbaikan 

Perbaikan ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, 

dan kelemahan peserta didik, baik dalam hal keyakinan, pemahaman, 

maupun pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan  

Pencegahan berfungsi untuk mencegah hal-hal negatif dari lingkungan 

yang dapat menghambat perkembangan dan membahayakan dirinya. 

f. Pengajaran 

Pengajaran berfungsi untuk mengajarkan ilmu agama Islam secara 

umum maupun fungsional, sehingga seseorang dapat lebih 

memahami, mengerti, dan mengalamalkan ajaran-ajaran tersebut. 
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g. Penyaluran 

Penyaluran berfungsi untuk menyalurkan bakat khusus yang dimiliki 

oleh seseorang dalam bidang pendidikan agama Islam, sehingga bakat 

tersebut dapat berkembang secara optimal dan dapat bermanfaat bagi 

dirinya maupun orang lain.  

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan 

yang meliputi beberapa aspek, yaitu: 

a. Tujuan dan tugas hidup manusia  

Manusia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup 

tertentu. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdikan diri 

kepada Allah SWT, dan tugasnya berupa senantiasa beribadah 

dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran dan menjauhi larangan-

Nya.  

b. Memperhatikan sifat dasar manusia  

Konsep tentang manusia sebagai makhluk yang mempunyai 

beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan 

karakter memiliki kecenderungan pada al-hanief (rindu akan 

kebenaran dari Tuhan) yang berupa agama Islam hanya sebatas 

kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada.  

c. Tuntutan masyarakat 

Tuntutan ini merupakan bentuk pelestarian nilai-nilai budaya yang 

telah berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun 
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pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam 

mengantisipasi perkembangan dunia modern. 

d. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam 

Dimensi kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia sebagai bekal 

kehidupan di akhirat, dan mendorong manusia untuk berusaha lebih 

keras dalam meraih kehidupan di akhirat yang lebih 

membahagiakan.65 

4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan 

dan pelatihan. Salah satu rumusan mengajukan konsep kurikulum adalah 

semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, 

baik yang dilaksanakan didalam lingkungan sekolah (lembaga 

pendidikan) maupun di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan.66 

Berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi disebutkan bahwa 

tujuan Pendidikan Agama Islam disekolah umum, sebagai berikut:67  

Meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengalaman siswa tentang Agama Islam dan bertaqwa kepada Allah 

SWT., serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

                                                           
65 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 

2006), hal. 71-72 
66 Oemar Hamalik, Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

(Bandung: PT Trigenda Karya, 1993), hal. 15 
67 Titin Syahrowiyah, Pengaruh Metode Pembelajaran Praktik Terhadap Motivasi dan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas IV Sekolah Dasar, Jurnal Studia Didkatika Vol. 10 

No. 2 (2016), hal. 6 
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bermasyarakat bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada 

jenjang yang lebih tinggi. 

 

Menurut Ashan yang dikutip oleh E. Mulyasa menyatakan bahwa 

terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

kurikulum yang berbasis kompetensi, yaitu:68 

a. Penetapan kompetensi yang akan dicapai  

Kompetensi yang akan dicapai merupakan pernyataan yang ingin 

dicapai oleh peserta didik yang menggambarkan hasil belajar, baik 

dalam aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap. 

b. Pengembangan strategi untuk mencapai kompetensi  

Strategi untuk mencapai kompetensi merupakan upaya yang 

digunakan untuk membantu peserta didik dalam menguasai 

kompetensi yang telah ditetapkan, misalnya membaca, menulis, 

mendengarkan, dan observasi. 

c. Evaluasi  

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pencapaian 

kompetensi yang telah dilakukan oleh peserta didik.   

5. Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Dasar 

Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran dengan tujuan 

membantu peserta didik untuk memperoleh kehidupan yang bermakna, 

sehingga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Pendidikan agama Islam mengajari peserta didik tentang tata cara 
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beribadah, dan tata cara berhubungan dengan sesame manusia, dengan 

cara saling menghormati, menghargai, dan menyayangi.69 

Adapun tujuan dari pendidikan agama Islam di SD/MI adalah 

sebagai berikut:70 

a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, 

pengembangan, pengetahuan, penghayatan, pengalaman, 

pembiasaan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam. 

b. Mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia, 

yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin ibadah, cerdas, jujur, adil, 

disiplin, serta mampu bertoleransi.  

Mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar secara 

keseluruhan, berada pada lingkup Al-Qur’an dan Hadits, keimanan, fiqh, 

sejarah dan akhlak. Ruang lingkup ini mencakup perwujudan dari 

keserasian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, 

dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan mahluk 

hidup lainnya.71  

 

 

                                                           
69 Tafsir, Op.Cit., hal.46 
70 Nazarudin Rahman, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik, dan 

Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009), 

hal.10 
71 Ibid, hal. 12 


