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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Nurwidar (2011) yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Scramble Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an Surat Pendek Pilihan Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Siswa Kelas V SDN 018 Tandan Sari Kecamatan Tapung 

Hilir Kabupaten Kampar”. Dalam Skripsi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang menggunakan metode scramble  dapat 

meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa kelas V SDN 018 

Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Keberhasilan 

ini dapai tercapai dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran 

Scramble, aktivitas siswa menjadi lebih aktif yang berarti siswa 

cenderung positif dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan 

oleh guru. 

2. Penelitian Nurul Syafika (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan 

Metode Scramble terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Bidang 

Studi Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 5 Maiwa 

Kabupaten Enrekang”. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode scramble berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik pada bidang studi Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP 
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Negeri 5 Maiwa Kabupaten Enrekang, dengan berdasarkan data yang 

diperoleh dari pengujian taraf signifikansi hasil belajar menunjukkan t 

hitung lebih besar dari t tabel dimana pada pengujian data hasil belajar t 

hitung = 39250 dan t tabel = 1,674 dan diperkuat dengan pengujian taraf 

signifikasi yang diperoleh dari data observasi yakni t hitung = 31714 dan 

t tabel = 1,674. 

3. Penelitian Yuniska Ardhin (2016) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

IPA Materi Hewan dan Jenid Makanannya melalui Metode Scramble pada 

Siswa Kelas IV SDN Pakis Bringin Kabupaten Semarang”. Dalam skripsi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Scramble dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA materi hewan dan jenis makanannya pada siswa 

kelas IV. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar IPA 

pada tiap siklus. 

4. Penelitian Nurlita Kamila (2015) yang berjudul “Keefektifan Model Scramble 

dalam Pembelajaran Materi Uang pada Siswa Kelas III SD Negeri 02 Mojo 

Kabupaten Pemalang”. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan positif antara motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas III baik pada 

kelas yang menerapkan model Scramble maupun yang menerapkan 

pembelajaran konvensional (ρ ≠ 0). Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil 

penghitungan analisis korelasi, diperoleh nilai r sebesar 0,584. Oleh karena nilai 

r positif dan berada di antara 0,40 – 0,599, semakin tinggi motivasi belajar maka 

semakin meningkatkan hasil belajar siswa. 
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B. Kerangka Teoritis 

1. Metode Scramble 

a. Pengertian Metode Scramble 

Scramble merupakan suatu perebutan, pertarungan dan 

perjuangan. Pembelajaran dengan menggunakan metode scramble 

bertujuan untuk mengajak siswa memecahkan suatu permasalahan 

dan mencari jawaban dengan membagikan lembar kartu soal beserta 

alternatif jawaban yang sudah tersedia (Shoimin, 2014: 160). 

Menurut Sudarmi & Burhanuddin (2017: 73) menjelaskan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode scramble 

merupakan salah satu metode yang melibatkann beberapa siswa untuk 

bekerja sama di dalam suatu kelompok untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru dengan cara merangkai beberapa huruf yang 

kemudian menjadi kata, kalimat, dan berkembang menjadi sebuah 

paragraf yang bermakna. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan metode scramble merupakan konsep belajar 

bermain dengan menggunakan kartu huruf, kalimat dan paragraf. Hal 

tersebut memotivasi siswa untuk berusaha menyelesaikan dan 

mencari jawaban dengan menggunakan kartu tersebut. Metode 

pembelajaran ini dapat meningkatkan sosialisasi, keaktifan dan 

komunikasi antar siswa khususnya dalam pelajaran pendidikan agama 

Islam. 
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b. Langkah-langkah dalam Metode Scramble 

Bahri, dkk (2006: 90-91) menjelaskan tentang hal-hal yang 

harus dipersiapkan oleh guru dalam menerapkan  metode scramble, 

sebagai berikut : 

1) Sebelum memulai pelajaran guru mempersiapkan suatu wacana 

yang kemudian dikeluarkan satu per satu kedalam kartu kalimat. 

2) Guru sudah membuat kartu berisi soal dan jawaban yang nomonya 

sudah diacak berdasarkan materi dan bahan ajar yang sudah 

dibagikan sebelumnya dan membagikannya. 

3) Setelah jawaban diacak, masing-masing siswa dalam kelompok 

mengerjakan soal dan mencari jawaban yang cocok. 

4) Masing-masing siswa diwajibkan untuk menyusun jawaban selama 

waktu yang sudah ditentukan. 

5) Hasil pekerjaan siswa dikumpulkan dan diperiksa oleh tenaga guru. 

Suyatno (2009: 72), menjelaskan tahapan pembelajaran dengan 

metode scramble adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi semua siswa ke dalam kelompok. 

2) Guru sudah menyiapkan kartu soal sesuai materi ajar 

3) Guru membuat kartu jawaban yang susunannya sudah diacak 

sesuai jawaban soal-soal pada kartu soal 

4) Guru menyampaikan materi dan bahasan ajar kepada siswa  

5) Guru membagikan kartu soal dan jawaban pada masing-masing 

kelompok. 
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6) Siswa saling bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan 

soal dan menyusun jawaban yang tepat, yang ada pada kartu. 

Berdasarkan penjelasan diatas pembelajaran dengan 

metode scramble dapat disimpulkan bahwa guru sudah 

menyiapkan kartu soal sesuai materi dan bahan ajar yang sudah 

disampaikan terlebih dahulu, membuat kartu jawaban yang sudah 

diacak dan  menyampaikannya kepada siswa yang sudah terbagi 

dalam beberapa kelompok.  

Dalam mengerjakan soal siswa diminta untuk bekerja sama, 

saling membantu dalam mengerjakan soal dan menyusun kartu 

jawaban secara sistematis kemudian mengumpulkannya. 

Kelompok yang tercepat dalam menyelesaiakan soal akan diberi 

poin tambahan, setelah itu guru menunjuk perwakilan dari masing-

masing kelompok untuk menjelaskan jawaban dari soal-soal yang 

telah dikerjakan yang bertujuan agar semua siswa pada masing-

masing kelompok bertanggung jawab terhadap kelompoknya dan 

memastikan mereka semua dapat memahami jawaban dari soal-

soal yang sudah mereka diskusikan.  

Mustadi (2016: 24) mengatakan bahwa sintaks pembelajaran 

dengan menggunakan metode scramble dapat diterapkan dengan 

tahapan sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Sintaks Metode Pembelajaran Scramble 

NO Tahapan Aktivitas Guru dan Siswa 

1 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan 

mempersiapkan seluruh 

siswa  

Memaparkan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan siswa untuk belajar 

2 Memberikan informasi Terlebih dahulu Guru menyiapkan kartu 

soal dan jawaban kemudian 

Menjelaskan materi yang berhubungan 

dengan soal dan jawaban tersebut. 

3 Membentuk kelompok 

belajar  

Menjelaskan bagaimana cara 

pembentukan kelompok belajar dan 

membantu masing-masing kelompok 

untuk transisi secara efisien dan 

memberikan kartu soal dan kartu 

jawaban 

4 Membimbing pelatihan Membimbing dan memberikan 

pengarahan pada setiap kelompok 

belajar selama siswa mengajarkan 

tugasnya 
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5 Evaluasi  Mengukur pengetahuan siswa terkait 

materi pembelajaran berdasarkan tujuan 

pembelajarannya. 

6 Penghargaan  Memberikan penghargaan dalam 

bentuk pujian secara lisan kepada 

individu maupun kelompok atas prestasi 

yang dimiliki. 

 

Tahapan-tahapan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran scramble akan menciptakan siswa yang mempunyai 

kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah jika diterapkan 

secara terstruktur dan berkelanjutan serta lebih mampu memahami 

pengetahuan sesuai dengan kompetensi. Metode scramble dapat 

membuat siswa berkreasi dalam belajar, berfikir dan mampu 

memodifikasi cara belajar secara santai untuk mengurangi stres 

ataupun tertekan. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Scramble 

Menurut Suprijono (2011: 94-95), kelebihan dan kekurangan dari 

metode scramble adalah sebagai berikut: 

1) Kelebihan Metode Scramble 

a) Setiap anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama, 

berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk belajar bersama 

selama proses belajarnya, kemudian setiap anggota kelompok 
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akan dievaluasi dan diminta mempertanggungjawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok. Sehingga 

dalam teknik ini setiap siswa tidak ada yang diam karena setiap 

individu di kelompok diberi tanggung jawab akan keberhasilan 

kelompoknya. 

b) Metode pembelajaran ini akan memungkinkan siswa untuk 

belajar sambil bermain. Mereka dapat berkreasi sekaligus 

belajar dan berpikir mempelajari sesuatu secara santai, tidak 

membuatnya stres dan tertekan. 

c) Selain untuk menimbulkan kegembiraan dan melatih 

keterampilan tertentu, metode scramble juga dapat memupuk 

rasa solidaritas dalam kelompok. 

d) Materi yang diberikan melalui salah satu metode permainan ini 

biasanya mengesankan dan sulit untuk dilupakan. 

e) Metode scramble mempunyai sifat kompetitif yang mampu 

memotivasi siswa bersaing untuk menunjukkan yang terbaik. 

2) Kekurangan metode scramble 

a) Mengalami kesulitan dalam perencanaan dikarenakan siswa 

mempunyai keberagaman kebiasaan dalam pembelajaran. 

b) Membutuhkan lebih banyak waktu dalam 

mengimplementasikannya sehingga tenaga guru sulit 

menyesuaikan waktu belajar yang sudah ditetapkan. 
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c) Sulit diimplementasikan oleh tenaga guru karena patokan 

berhasilnya belajar ditetapkan oleh kemampuan siswa dalam 

menguasai materi pelajaran. 

d) Menimbulkan kebisingan didalam kelas sehingga akan 

mengganggu proses belajar dan mengajar didalam kelas. 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut peneliti, hasil belajar merupakan kemampuan untuk 

mengetahui keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran 

yang disampaikan selama proses pembelajaran. Hal ini akan 

ditentukan dengan terjadinyaperubahan tingkah laku siswa setelah 

pembelajaran berakhir. Menurut Surya dalam Bloom & Suharismi  

( 2017: 43), hasil belajar terbagi menjadi tiga kategori yaitu : 

a) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belejar intelektual. 

b) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap. 

c) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan keterampilan dan 

kemmapuan bertindak. 

Dalam Jurnal Profesi Pendidikan Dasar yang dituliskan oleh 

Metta Ariyanto (2017: 135) menjelaskan hasil belajar merupakan 

suatu perubahan berupa kecakapan fisik, mental, intelektual yang 

berproses dari kegiatan belajar baik di jenjang pendidikan formal 

seperti sekolah dan di jenjang pendidikan non formal seperti di suatu 

lingkup yang besar yakni, keluarga dan masyarakat yang akan 
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digunakan dalam kegiatan sehari-hari baik di dalam sekolah maupun 

bermasyarakat. Adapun menurut para ahli hasil belajar adalah sebagai 

berikut :  

(1) Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat 

belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses 

belajar mengajar. Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa hasil 

belajar dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik (Purwanto, 2009: 46). (2) Hasil belajar 

adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang dapat di amati dan di ukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut 

dapat di artikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu 

menjadi tahu (Oemar, 2003: 155). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas hasil belajar dapat disimpulkan 

sebagai suatu kemampuan dalam diri yang mempunyai nilai untuk 

mengembangkan dan meningkatkan perubahan baik didalam 

pengetahuan maupun keterampilan serta membentuk perilaku yang 

baru bagi seseorang. Hasil belajar siswa bisa diketahui dari bagaimana 

cara siswa untuk mengingat materi pelajaran yang sudah disampaikan 

oleh guru dan bagaimana cara mereka menerapkan serta memecahkan 

masalah sesuai apa yang sudah dipelajari. Hasil belajar di sini   

dimaksudkan   pada   mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mmpengaruhi 

proses dan hasil belajar peserta didik, sebagai berikut: 

1) Faktor internal meliputi : 
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a) Faktor jasmaniah seperti menjaga kesehatan badan merupakan 

salah satu cara untuk mempertahankan konsentrasi belajar yaitu 

dengan  istirahat, tidur, makan, ibadah dan rekreasi. Cacat tubuh 

seperti buta, tuli, patah tangan dan patah kaki akan menganggu 

pada saat proses belajar dan mengajar.  

b) Faktor psikologis terdiri seperti intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, kematangan dan kesiapan. Pada saat proses belajar dan 

mengajar siswa dengan inteligensi yang tinggi akan berhasil 

mengikuti proses belajar dari pada mahasiswa yang 

inteligensinya rendah. siswa diharuskan mempunyai perhatian 

dan minat terhadap objek yang akan dipelajari dalam proses 

belajar dan mengajar. Jika objek yang akan dipelajari tidak 

menjadi perhatian maka akan mengakibatkan kebosanan, yang 

menyebabkan siswa tidak konsentrasi lagi pada saat belajar. 

c) Faktor kelelahan baik kelelahan secara jasmani maupun 

kelelahan secara rohani merupakan respon objektif yang di 

alami oleh tubuh manusia, bisa dilihat dari lemahnya tubuh 

dikarenakan darah kurang lancar pada bagian tertentu sehingga 

menyebabkan kurang konsentrasi pada saat proses belajar dan 

mengajar. Kelelahan rohani bisa dilihat dengan adanya 

kebosanan, sehingga menurunkan minat dan konsentrasi belajar 

2) Faktor eksternal meliputi :  
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a) Faktor keluarga merupaka hal paling penting terhadap 

keberhasilan belajar pada siswa dikarenakan keluarga menjadi 

media paling utama sebelum sekolah yang dimiliki oleh siswa 

seperti terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

b) Faktor sekolah terdiri dari metode pembelajaran, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran,  keadaan gedung, dan tugas rumah. 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Kadarin, Lilan & Nuriyanto (2014: 17) menjelaskan bahwa  

pendidikan agama Islam merupakan suatu proses yang dilakukan guna 

memberikan pengetahuan tentang agama dengan pengajaran-

pengajaran, latihan-latihan, serta perbuatan-perbuatan, untuk 

mendewasakan manusia guna memahami dan mengamalkan ajaran-

ajaran agama dengan baik. Pembelajaran untuk membentuk rasa 

percaya dengan adanya Allah SWT yang ajarannya dilandasi oleh Al 

Qur’an sebagai pedoman kehidupan umat beragama Islam yang 

harapannya siswa mampu memahami dan menerapakan ajaran NYA 

dikehidupan sehari-hari. 
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Kepribadian menjadi sasaran paling utama yang dilihat dari 

anak-anak. Pendidikan agama berusaha untuk memfokuskan dan 

membangun perilaku siswa selaras dengan ajaran agama. Oleh 

karenanya penajaman untuk menanamkan  rasa bertaqwa kepada 

Allah SWT sangat diharuskan agar nilai-nilai keagamaan dalam jiwa 

siswa sudah mendarah daging sejak mereka kecil. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan 

agama Islam merupakan modal utama untuk pembentukan pondasi 

akhlak yang baik terhadap anak didik yang bertujuan untuk 

menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama umat beragama. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan adanya Kurikulum 2013 yang 

disusun untuk mengembangkan kompetensi secara lengkap antara 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Kurikulum 2013 sejauh ini sudah diimplementasikan 

dibeberapa sekolah di Indonesia. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik 

yang harapannya mampu bertanggung jawab, berpikir kritis, 

berkomunikasi yang baik dan mempunyai moral yang baik. Berkaitan 

dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan perubahan dan 

melakukan penyesuaian kembali terhadap mata pelajaran seperti 

contoh Pendidikan Agama Islam yang diganti menjadi Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. Disamping itu Kurikulum 2013 ini 

membuat jam jam belajar peserta didik disekolah tehitung lebih lama 
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hal ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin akan 

terjadi ketika diluar jam sekolah (Peraturan Pemerintah RI No. 32, 

2013). 

Dalam kurikulum 2013 telah disusun kompetensi inti yang 

merupakan indikator untuk mencapai standar kompetensi pada peserta 

didik pada setiap kelas seperti Perubahan perilaku dalam pengamalan 

menjadi perhatian utama. Kompetensi inti pada pendidikan agama 

islam dan budi perkerti berisi tentang sikap spiritual, social (afektif), 

pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik) yang 

disusun dan dikembangkan dalam kompetensi dasar. 

Berdasarkan penjelasan di atas pendidikan agama Islam 

merupakan ilmu yang didalamnya mempelajari tentang ajaran-ajaran 

agama Islam seperti percaya adanya Allah SWT, akhlak dan 

keseimbangan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya, 

harapannya siswa mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ilmu yang didapatnya kepada generasi selanjutnya. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam ialah untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik 

tentang agama Islam sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang 

taat dan beriman kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 

kehidupannya. 
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Menurut Alhamuddin (2016:1-2) fungsi dan tujuan pendidikan 

agama Islam disekolah adalah untuk menciptakan siswa yang selalu 

bertakwa kepada Allah SWT serta mampu bersikap sesuai dengan 

ajaran agama seperti: berakhlak mulia, menjadi manusia yang jujur, 

adil, berbudi pekerti, saling menghargai, saling tolong-menolong 

kepada sesama.  

Tujuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu untuk 

memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai 

akhirat, baik individu maupun masyarakat (Ramayulis, 2014: 3). Hal 

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Qashash ayat 77 

yang berbunyi: 

       

 

 

 

 

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
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Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan (Al-Quran  dan Terjemah Untuk Wanita, 2010: 394). 

Berdasarkan HR. Ahmad no. 8952 “Bahwasanya saya diutus 

untuk menyempurnakan budi pekerti”. Hal ini sesuai dengan tujuan 

Rasullah bahwasannya pembentukkan akhlak yang mulia merupakan 

salah satu tujuan agama Islam. 

Arbangi (2016: 43-44) juga menjelaskan tentang karakteristik 

utama pendidikan agama Islam, yaitu: a). Mengutamakan tujuan 

agama dan akhlaqul karimah, baik dalam tujuan pemberian materi 

maupun pelaksanaannya; b). Kandungan materi pendidikan yang 

diberikan tidak terlepas dari pengetahuan umum dan spiritual; dan c). 

Selalu mempertimbangkan perkembangan dan kondisi psikologis 

siswa.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pendidikan 

agama Islam bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan, 

kebahagiaan hidup didunia maupun di akhirat, berusaha membimbing 

manusia untuk bertaqwa dan beribadah kepada Allah SWT semata. 

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam menurut peneliti, 

meliputi keseimbangan antara: a) Hubungan manusia dengan Allah 

SWT; b) Hubungan manusia dengan sesama manusia; c) Hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri; dan d) Hubungan manusia dengan 

makhluk lain dan lingkungannya. 
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Ramayulis (2014: 23) menjelaskan ruang lingkup pendidikan 

agama islam meliputi lima unsur pokok Al-Qur’an, Aqidah 

“keimanan”, Syari’ah, Akhlak, dan Tarikh. Pendidikan agama Islam 

berisi mengajarkan bagaimana keseimbangan hubungan antara 

manusia denga Allah SWT, manusia dengan manusia dan manusia 

dengan lingkungan sekitarnya.  

SMKN 3 Malang menilai pendidikan agama Islam sangat 

penting  untuk membentuk  siswa yang selalu bertaqwa kepada Allah 

SWT serta mampu bersikap sesuai dengan ajaran NYA dan 

menjadikan siswanya memiliki dan menguasai kompetensi yang baik 

dalam bidang keagamaan maupun bidang kerja. 

 


