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BAB II 

METODE MENGAJAR DAN PRESTASI BELAJAR 

 

A. Metode Mengajar 

1. Pengertian Metode Mengajar 

Metode pengajaran  adalah
 
 melihat serta memahami isi dari apa 

yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati).
 1

  Artinya metode 

pengajaran adalah suatu kegiatan yang lahirnya komunikasi antara 

seseorang dan bahan bacaan sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan 

kebutuhan dan tujuan tertentu.  Metode pengajaran  merupakan suatu proses 

yang menuntut agar kelompok kata-kata yang merupakan satu kesatuan 

akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan makna kata-kata tersebut 

dapat diketahui baik secara tersurat maupun yang tersirat dan skaligus dapat 

memahami maknanya. Sedangkan yang penulis maksud adalah metode 

pengajaran buku-buku Fikihyang berhubungan dengan masalah nilai dan 

norma agama. Dengan demikian metode pengajaran dipandang sebagai 

sarana untuk memenuhi kebutuhan dan sarana untuk mencapai tujuan lewat 

bahan bacaan. 

Tarigan mengemukakan pengertian metode pengajaran adalah 

“suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk memperoleh kesan, 

yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis”.
 

2
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Jadi menurut pengertian tersebut metode pengajaran merupakan 

suatu proses yang menuntut agar kelompok kata-kata yang merupakan satu 

kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas,dan makna kata-kata 

tersebut dapat diketahui baik secara tersurat maupun yang tersirat dan 

skaligus dapat memahami maknanya. 

Anderson mendefiniskan metode pengajaran adalah suatu proses 

untuk memahami yang tersirat dan yang tersurat, dengan melihat pikiran-

pikiran yang terkandung dalam kata-kata yang tertulis.
 3

 Dan juga metode 

pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses penyandian kembali dan 

pembacaan sandi. 

Dengan melihat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa metode 

pengajaran itu tidak hanya melesankan atau melafalkan kembali kata-kata 

dalam tulisan melainkan juga memahami makna dari isi bacaan. Jadi yang 

dimaksud metode pengajaran dalam skripsi ini dalah bukan hanya 

mengucapkan lafal bahasa tulis ke bahasa lisan menurut peraturan-peraturan 

tertentu atau melisankan kalimat dan kata-kata sebagaimana yang tertulis 

dalam lafal saja melainkan juga pemahaman pesan baik yang tersirat 

maupun yang tersurat dan memahami pokok-pokok pengarang. Dengan 

demikian pembaca yang baik adalah di samping dapat mengucapkan 

kalimat yang tertulis juga memahami makna yang terkandung dalam 

bacaan. 

 

                                                         
3
   Ibid.,  hlm. 8. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Metode Mengajaran   

Metode pengajaran adalah suatu proses yang kompleks dan 

melibatkan beberapa faktor. Menurut Drs. Nurhadi, Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi proses metode pengajaran adalah : 

 

1. Faktor internal, yang meliputi minat, motivasi, intelegensi, sikap, bakat 

dan tujuan. 

2. Faktor eksternal, yang meliputi sarana bacaan, teks bacaan, lingkungan, 

latar  belakang sosial, ekonomi, kebiasaan dan tradisi membaca.
 4
 

 

Jadi proses metode pengajaran melibatkan proses intelektual karena 

pada waktu metode pengajaran tak ubahnya seperti orang yang sedang 

berfikir seperti mengingat, memahami, membedakan, membandingkan, 

menemukan, meng-analisa serta mengorganisasi yang pada akhirnya 

mampu menerapkan dalam bentuk yang lebih luas. 

Minat  juga dapat mempengaruhi aktifitas membaca. Seseorang 

yang mempunyai minat yang tinggi serta perhatian yang besar terhadap 

bacaan, akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dibanding dengan 

orang kurang berminat terhadap bacaan. 

Faktor  eksternal juga dapat mempengaruhi aktivitas membaca. 

Sebagai contoh sarana membaca, penerangan yang jelek akan 

mempengaruhi hasil membaca. Demikian juga faktor sosial ekonomi, status 

sosial ekonomi yang tinggi cenderung dilimpahi sarana metode pengajaran 

yang memadahi sehingga terbentuk suatu tradisi atau kebiasaan membaca, 

kebiasaan metode pengajaran ini akan mempengaruhi kecepatan dan 

                                                         
4
   Nurhadi, Metode pengajaran Cepat Dan Efektif, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1987), hlm. 

12. 
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keefektifan metode pengajaran seseorang. Tentang  faktor-faktor yang 

mempengaruhi metode mengajaran  dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan antara murid dengan 

murid lainnya. Perbedaan itu berpengaruh terhadap pilihan dan minat 

baca setiap individu murid. Sehingga murid memiliki buku atau bahan 

bacaan sesuai dengan kenyataan dan kepentingan sendiri. 

b. Kebutuhan akan sesuatu. Kegiatan dan kebiasaan metode pengajaran 

dinyatakan atau dianggap berhasil jika murid mendapatkan kepuasan 

dan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti : rasa aman, status dan 

kedudukan kepuasan afektif, dan kebebasan dan yang sesuai dengan 

kenyataan serta tingkat perkembangannya. Kebutuhan itu berpengaruh 

terhadap pilihan dan minat baca pada masing-masing individu. 

c. Kondisi atau status sosial ekonomi keluarga. Status sosial atau kondisi 

ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor pendorong terhadap 

pilihan atau minat baca setiap individu. 

d. Minat baca murid dapat timbul karena kebiasaan dan kesenangan 

anggota keluarganya masing-masing. Dengan demikan kebiasaan dan 

kesenangan dikalangan keluarga dapat dilihat sebagai salah satu 

pendorong minat baca pada setiap individu. 

e. Tersedianya perpustakaan sekolah yang relative lengkap dan sempurna 

serta kemudahan proses peminjamannya merupakan faktor besar 

terhadap pilihan dan minat baca anak. 

f. Adanya progam khusus kurikulum yang memberikan kesempatan bagi 

murid untuk metode pengajaran secara periodik di perpustakaan 

sekolah. 

g. Saran-saran teman sekolah, sebagai faktor eksternal dapat mendorong 

timbulnya minat baca murid. 

h. Faktor guru yang berupa kemampuan mengelola kegiatan interaksi 

belajar mengajar. Kejelian dalam memperhatikan perbedaan selera dan 

minat baca murid sangat mendorong pembinaan, pengembangan dan 

peningkatan minat baca murid. 

i. Faktor jenis kelamin juga berfungsi sebagai pendorong perwujudan 

pemilihan buku bacaan dan minat baca murid.
 
.
 5
 

 

Jadi dengan demikian adanya faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi aktivitas metode pengajaran tersebut maka setiap individu 

siswa memiliki aktivitas dan minat baca yang berbeda satu sama lain. Hal 
                                                         

5
   Ibid, hlm. 12. 
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ini disebabkan karena masing-masing mempunyai lam yang berbeda baik 

dalam hal kemampuan membaca, latar belakang keluarga serta tradisi. 

Demikian juga pengalaman pada waktu kecil juga merupakan dan 

menyebabkan pendorong yang menyebabkan perbedaan aktivitas serta 

minat baca murid. Dengan demikian setiap individu memiliki kenyataan 

aktivitas dan minat baca yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Hal ini 

merupakan sebab dari adanya faktor internal maupun faktor ekfternal. 

3.   Tujuan Mengajar 

Tujuan  metode pengajaran yaitu antara lain  “untuk mencapai serta 

memperoleh informasi dan pengetahuan juga untuk memahami ini bacaan.
 6
  

Jadi orang metode pengajaran itu pada hakekatnya adalah untuk 

memperoleh informasi serta pengetahuan baru dengan berusaha memahami 

isi dari bacaan tersebut sesuai yang dimaksud pengarang. 

Pendapat Waples yang dikutip oleh Drs. Nurhadi menyebutkan bahwa 

tujuan metode pengajaran adalah sebagai berikut : 

a. Mendapatkan alat tertentu (intromental effect) 

      Yaitu metode pengajaran dengan tujuan memperoleh sesuatu yang 

bersifat praktis, misalnya cara membuat pakaian, cara membuat 

masakan, cara mengajar yang baik dan sebagainya. 

b. Mendapatkan hasil yang berupa prestise (prestise effect) 

      Yaitu metode pengajaran bertujuan ingin mendapatkan rasa lebih (self 

image) dibandingkan dengan orang lain dalam lingkungannya. Misalnya 

seseorang akan lebih merasa gengsi bila bacaan majalah yang terbit di 

luar negeri. 

c. Memperkuat nlai-nilai pribadi atau keyakinan. Misalnya metode 

pengajaran untuk mendapatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama, 

keyakinan pada politik yang dianut serta mendapatkan nilai-nilai yang 

baru dari buku-buku filsafat dan sebagainya. 

d. Mengganti pengalaman estetik yang sudah usang. Misalnya metode 

pengajaran untuk mendapat sensasi-sensasi baru melalui penikmatan 

emosional dari bahan bacaan. 

e. Metode pengajaran untuk menghindarkan diri dari kesulitan, ketakutan 
atau penyakit tertentu.

 7
 

                                                         
6
   Tarigan H.G., Op.Cit., hlm. 56. 

7
    Nurhadi,  Op.Cit., hlm. 136. 
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Beberapa  manfaat dan tujuan metode pengajaran dapat di jelaskan 

sebagai berikut : 

 

a. Menambah atau memperbanyak diri dengan berbagai informasi tentang 

topik-topik yang menarik. 

b. Memahami dan menyadari kemajuan pribadi sendiri. 

c. Memahami dan meningkatkan pemahamannya tentang masyarakat 

dunia atau tempat yang dihuninya. 

d.  Memperluas cakrawala wawasan atau pandangan memahami orang lain 

dan bagian serta tempat lain. 

e. Memahami lebih cermat dan mendalam tentang kehidupan pribadi 

orang-orang besar atau pemimpin terkenal dengan metode pengajaran 

biografinya. 

f. Menikmati dan ikut merasakan liku-liku  pengalaman petualangan dan 

kisah percintaan orang lain.
 8
 

Uraian  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang metode 

pengajaran itu mempunyai bermacam-macam kepentingan dan tujuan. Hal 

ini karena dipengaruhi oleh bermacam-macam kebutuhan yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi seseorang. 

Atas dasar tujuan di atas, maka tujuan metode pengajaran adalah 

untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari 

dan untuk memperoleh kepuasan serta kenikmatan dalam hidupnya. Selain 

itu metode pengajaran juga dapat dipergunakan untuk memperkaya diri 

dengan berbagai ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi tujuan dan manfaat 

yang diperoleh itu, tentu saja memerlukan sejumlah jenis dan corak ragam 

bacaan sehingga kebutuhan dan kenyataan individu setiap murid dpat 

terpenuhi dan tersalurkan secara tepat. Oleh sebab itu tujuan dan manfaat 

                                                         
8
    Ibid., hlm. 136. 
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metode pengajaran tidak boleh dilihat secara terpisah dari selera dan minat 

baca yang berbeda pada setiap individu. 

Jadi tujuan metode pengajaran tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tujuan metode pengajaran adalah untuk mencari ilmu 

pengetahuan yang merupakan cirri khas manusia sebagai mahluk Allah 

SWT. Yang paling mulia dan yang memiliki tugas bahwa manusia adalah 

khalifah di bumi memiliki tanggungjawab dan beban yang tidak ringan. 

Sehingga dengan bekal ilmu itulah yang diamalkan dapat tercapai apa yang 

diharapkan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian apa yang 

dikatakan insan kamil sebagai tujuan akhir pendidikan Islam dapat 

terwujud. 

4. Metode Mengajar 

Metode adalah salah satu kegiatan belajar yang tidak hanya 

membunyikan rangkaian huruf-huruf dan kata-kata yang tertulis. Metode 

pengajaran bukan hanya mengambil makna dari rangkaian kata-kata yang 

tertulis itutetapi lebih-lebih lagi memahami pesan yang terkandung dalam 

bacaan serta memahami pokok-pokok pengarang. 

Oleh sebab itu Prof. Dr. Winarno Surakhmad, mengatakan metode 

pengajaran adalah suatu kegiatan belajar yang selain mengambil arti kepada 

apa yang dibaca juga memberi arti. Sesungguhnya yang tertera hanya huruf-

huruf dibalik itu adalah pikiran. Dan pikiran itulah yang kita pelajari dan 

kita telusuri pada waktu mambaca”.
 9
 

                                                         
9
   Surakhmat Winarno,Cara Belajar Terbaik Di Universitas, (Bandung: Tarsito, 1982), 

hlm. 72. 
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Kita  hadapkan pada buku yang tebalnya ratusan halaman, maka 

untuk menghabiskan memerlukan waktu yang panjang. Oleh sebab itu 

sebelum kita metode pengajaran tetukan dahulu mana yang harus dibaca 

sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Demikian juga persiapkan peralatan 

uantuk metode pengajaran seperti buku catatan, hal ini untuk mencatat hal-

hal yang dianggap penting, kemudian setelah selesai membaca, dengan 

kata-kata sendiri pembaca menyimpulkan dari apa yang telah dibaca. Dari 

kesimpulan itulah sebagai bukti apakah usaha yang dilakukan dapat berhasil 

atau tidak. 

Francis P. Robinson mengajukan suatu cara metode pengajaran yang 

disebut dengan metode SQ3R (survey, question, read, recite review).
 10

 

Jadi di dalam metode pengajaran hendaknya melalui beberapa 

langkah yaitu : 

a. Survey (Menyelidiki) 

Sebelum mulai metode pengajaran suatu bab dari buku pelajaran, 

hendaknya pembaca melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna 

untuk mendapatkan gambaran tentang isi buku itu. Hal ini bisa 

dilakukan dengan metode pengajaran kata-kata pendahuluan dan daftar 

isi kemudian melihat sepintas pada kalimat permulaan pada bab-bab, 

sub-sub yang penting. Dengan mengetahui pokok-pokok yang dipelajari 

itu akan dapat metode pengajaran lebih cermat. 

b. Question (Bertanya) 

Setelah melalui survey, pembaca hendaknya mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dengan mengubah kalimat-kalimat permulaan secara 

sepintas itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Misalnya dalam buku 

tersebut terdapat “Guru yang baik “, maka pembaca dapat bertanya 

bagamana sifat guru yang baik, apa syarat-syarat guru yang baik, 

bagaimana rasanya menjadi guru yang baik dan lain sebagainya. 

Dengan demikian pembaca akan mempunyai keaktifan  ingin tahu dan 

mendorong untuk mencari jawabannya. 
c. Read (Membaca) 

                                                         
10

   The Liang Gie, Cara Belajar yang Efektif.( Jakarta: Gramedia, 1979,) hlm. 87. 
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Setelah pembaca melakukan kedua hal tersebut di atas, barulah 

seseorang pembaca mulai membaca. Dan dalam metode pengajaran 

hendaknya tidak pasif. Tetapi harus merupakan perbuatan yang aktif. 

Untuk itu pembaca harus mencari jawaban pertanyaan yang telah 

dibuat. 

d. Recite (Mengucapkan kembali) 

Setelah metode pengajaran suatu bagian yang memuat jawaban suatu 

pertanyaan, pembaca segera mengucapkan kembali jawaban itu dengan 

kata-kata sediri. Dan cara yang paling baik dalam mengucapkan 

kembali itu adalah dengan menuliskan di atas kertas dan ditulis pada 

garis besarnya. 

e. Review (Mengulang) 

Setelah keempat hal tersebut diselesaikan, pembaca hendaknya 

mengulang kembali apa yang dibacanya itu dengan memeriksa kembali 

kertas catatan yang telah dibuat berupa garis besar besar itu, lalu dibaca 

kembali secara sepintas. Sehingga akan mndapatkan yang jelas 

mengenai pokok-pokok yang diuraikan kembali dalam sub-sub bab serta 

hubungan satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengingat 

kembali apa yang telah dibaca dengan menutup catatan. 

 

 Drs. Nurhadi  juga  mengemukakan macam -macam membaca, 

yaitu : 

a. Metode pengajaran Skimming, yaitu metode pengajaran dengan 

menyapu halaman dengan kecepatan tinggi untuk menemukan sesuatu 

yang dicarinya.
 11

 Jadi dalam hal ini pembaca tidak melihat perkata, 

kalimat tetapi manyapu halaman secara cepat., baru setelah ketemu 

yang dicarinya pembaca memperlambat bacaannya. 

b. Metode pengajaran Skanning, yaitu metode pengajaran dengan tujuan 

ingin mengetahui isi buku secara menyeluruh dengan cepat. Dalam hal 

ini pembaca ingin tahu gagasan pokok pengarang dalam bacaan dengan 

jalan melihat-lihat daftar isi, latar belakang penulisan buku. Dan 

akhirnya pembaca tahu bab-bab penting.
 12

 

 

B. Prestasi   Belajar 

1. Pengertian Prestasi  Belajar 

                                                         
11

   Nurhadi, Op.Cit., hlm. 115. 
12

   Ibid., hlm. 120. 
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Untuk memperoleh gambaran tentang prestasiterlebih dahulu 

dibahas mengenai pengertian motif. Dibawah ini disajikan beberapa 

rumusan pengertian dari  para ahli, sebagai berikut : 

Kata motif dalam bahasa Inggris adalah “motive” yang artinya 

alasan, bergerak, membuat alasan menggerakkan, dorongan, kemauan.
 

13
Secara istilah, motif (motive) adalah faktor afektif konatif (hasrat dan 

kemauan) yang digunakan menentukan arah tingkah laku individu terhadap 

akhir atau tujuan yang dengan sadar dilihat atau tidak sadar.
 14

 

Prestasi adalah “Daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

aktif pada saat tertentu bila kebutuhan mencapai tujuan yang sangat 

dirasakan.
 15

 Atau “sebagai usaha menyediakan kondisi-kondisi, sehingga 

anak mau dan ingin belajar “.
16

 Juga, prestasidapat diartikan “suatu 

pernyataan yang kompleks dalam suatu organisasi yang menggerakkan 

tingkah laku dalam suatu tujuan atau perangsang”.
 17

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat peneliti simpulkan sebagai 

berikut : 

a. Prestasiadalah suatu usaha untuk menimbulkan motif yang membawa 

perubahan yang berupa penyediaan kondisi-kondisi. 

                                                         
13

   S. Wojowasito dan Poerwadarminta, Kamus lengkap Inggris Indonesia – Indonesia 

Inggris, (Bandung : Hasta,  2005), hlm. 119    . 
14

   James Drewer, Kamus Psikologi, (Jakarta:  Bina Aksara, 2006), hlm. 293. 
15

   Winkel,  Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar, (Jakarta : Gramedia, 2003), hlm. 

27. 
16

  Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, (Bandung: Jemmars, 2003), hlm. 76. 
17

   Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Karya, 2008), hlm. 70. 
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b. Di dalam belajar prestasidapat memberikan arah kepada seseorang, 

terhadap diri sendiri yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 

c. Penimbulan prestasikarena dari luar dan dari dalam sebagai perangsang. 

Prestasi belajar, kiranya perlu diungkapkan pendapat W.S. Winkel, 

yaitu : 

Prestasibelajar adalah keseluruhan daya penggerak didalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar serta memberikan arah kegiatan belajar, maka tujuan 

yang diinginkan tercapai 
18

 

Jadi prestasibelajar adalah usaha untuk menyediakan kondisi 

(kesiapsiagaan) siswa yang timbul dari dalam maupun dari luar diri siswa, 

sehingga semakin tergerak melakukuan kegiatan dengan sungguh-sungguh, 

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan yang lebih baik. 

Pada dasarnya setiap tingkah laku manusia itu didorong oleh 

prestasiyang ada pada dirinya, dan tingkah laku manusia itu disebabkan 

karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan, 

sebagai berikut : 
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   Winkell, Op. Cit, hlm. 27 

 
Kebutuhan  

Manusia 

 

 

 

Motivasi 

 

 
 

Tujuan 
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Keterangan :   Prestasiadalah variable antara (intervening variable) 

kebutuhan manusia dan tingkah laku. 
19

 

Melihat bahan yang ada, dapat dikatakan bahwa seseorang siswa 

akan bertingkah laku (belajar) untuk mencapai tujuan disebabkan siswa 

tersebut memiliki prestasiuntuk memenuhi kebutuhan yang ada pada 

dirinya, seperti kebutuhan untuk berhasil atau berprestasi. Karena pada 

dasarnya prestasibersumber dari kebutuhan manusia, respon individu 

terhadap kebutuhan akan menghasilkan suatu tingkah laku sebagai usaha 

dan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
 20

 

Jadi prestasibelajar adalah usaha untuk menyediakan kondisi 

(kesiapsiagaan) siswa yang timbul dari dalam maupun dari luar diri siswa, 

sehingga semakin tergerak melakukuan kegiatan dengan sungguh-sungguh, 

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan yang lebih baik. 

2. Jenis Dan Teori Prestasi Belajar 

Prestasimerupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Dalam proses pengajaran merupakan kondisi 

yang mendorong belajar atau mengikuti pelajaran. Menurut jenisnya, 

prestasidibagi menjadi dua, yaitu “prestasiinternal dan prestasieksternal.
 21

 

Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas satu-persatu prestasitersebut. 

a. PrestasiInstrinsik / Internal 

                                                         
19

   Siti Partini Suardiman, SU., Psikologi Pendidikan,  (Yogyakarta : Studing, 2006), hlm. 

96 
20

   Ibid., h.96. 
21

 A. Thabrany Rusyan., Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Karya, 2009), hlm. 117. 
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PrestasiIntrinsik artinya dorongan yang berasal dari dalam diri. 

Dalam belajar, prestasiyang berasal dari dalam sangat dibutuhkan oleh 

seseorang. 

PrestasiIntrinsik bila ingin mencapai tujuan yang dikandung di 

dalam perbuatan belajar itu. Dalam belajar terkandung tujuan 

menambah pengetahuan “Instrinsic motivasions are inherent in the 

learning situations are inherent in the learning situation and need pupil 

needs and porposes”.
 22

 

Oleh karena itu, sangat penting menjaga prestasidalam siswa 

baik minat, kebutuhan dan keinginan dalam belajar.  Sebab meng-

gerakkan prestasiyang terpendam dan menjaganya dalam pengalaman-

pengalaman yang diajukan, aktifitas yang diminta untuk melakukannya, 

menjadikan semangat siswa nuntuk belajar lebih giat. 

Di dalam belajar prestasiinstrinsik ini dimaksudkan bahwa siswa 

berkeinginan mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan belajar 

itu sendiri, yakni untuk menambah ilmu pengetahuan.
 23

 Di sini 

prestasiitu timbul dari diri siswa itu sendiri tanpa dipengaruhi faktor dari 

luar, sehingga siswa melakukan tugas dengan aktif, mengikuti proses 

belajar karena siswa tersebut memiliki keinginan untuk memperoleh 

pengetahuan dari apa yang di pelajarinya. Oleh karena itu pentingnya 

menjaga prestasisiswa,minat, kebutuhan, keinginan dalam proses 

belajar.sebab menggerakkan prestasiyang terpendam dan menjaga 
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   Nasution, Op- Cit., hlm. 80. 
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   Nasution, Loc-Cit. 
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dalam pengalaman-pengalaman yang diajukan, aktivitas yang diminta 

untuk melakukannya, menjadikan siswa ingin belajar lebih aktif. 

b. PrestasiEnstrinsik / Eksternal 

“Prestasiini merupakan motif yang menjadi dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar “.
24

 

Hal inilah yang membuktikan bahwa manusia mahluk dinamis 

yang dapat dirangsang dari luar (lingkungan). Mengenai pentingnya 

prestasiekstrinsik ini, Drs. A. Thabrany Rusyan, menyatakan 

“prestasiyang berada diluar perbuatan atau yang dikenal dengan 

prestasiekstrinsik ini tetap diperuntukkan di sekolah sebab pengajaran di 

sekolah tidak selamanya menarik peserta didik sesuai sengan 

kebutuhan. Oleh karena itu perlu dibangkitkan oleh guru sehingga 

peserta didik akan mau dan ingin belajar”.
 25

 

Kedua prestasiantara prestasiintrinsik dan prestasiekstrinsik 

sama pentingnya dalam aktifitas belajar siswa, karena keduanya 

mempunyai keterkaitan erat dalam proses belajar mengajar, system 

pengelolaan diperankan guru dalam memberi prestasidan menentukan 

arah untuk membangkitkan minat peserta didik atau membangkitkan 

prestasiintrinsik dalam belajar siswa. 

Bentuk-bentuk  prestasiyang ada di sekolah oleh S. Nasution, di 

kemukakan sebagai berikut : 
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   Oemar At - Taomy Assyabani, Filsafat Pendidikan Islam., Jakarta: Bulan Bintang, 

2000, hlm. 595. 
25

  Sardiman., Op-cit., hlm.  90.  
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1) Memberi angka, angka bagi siswa merupakan prestasiyang 

kuat,setiap siswa akan berusaha mencapai angka dengan sebaik 

mngkin dengan segenap tenaga dan kemampuannya, oleh karena itu 

angka hendaknya menggambarkan hasil belajar yang sesungguhnya. 

2) Hadiah, hadiah dapat membangkitkan motivasi, bila setiap siswa 

mempunyai harapan untuk memperolehnya.hadiah juga dapat 

menyimpangkan pikiran siswa dari tujuan yang sesunggguhnya. 

3) Saingan, kompetisi atau saingan, sering digunakan sebagai alat 

untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi disegala lapangan. 

Persaingan sering mempertinggi hasil belajar, baik persaingan 

individu maupun persaingan setiap siswa diancam rasa takkut akan 

kegagalan. 

4) Hasrat untuk belajar, belajar akan lebih baik apabila siswa ada 

hasrat atau tekad untuk mencapai sesuatu 

5) Ego-Involvement, seseorang merasa ego-involment atau keterlibatan 

diri, bila ia merasa penting terhadap suatu tugas dan menerimanya 

sebagai tantangan dengan mempertaruhkan harga dirinya.kegagalan 

berarti berkurangnya harga dirinya. Itulah sebabnya ia akan 

berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai hasil yang baik, 

untuk menjaga harga dirinya. 

6) Sering memberi ulangan, siswa akan giat belajar apabila tahu akan 

diadakan ulangan atau test pada waktu yang singkat. Test hendaknya 

jangan terlalu sering, sehingga mempengaruhi bagi siswa. 

7) Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil baik, memperbesar 

kegiatan belajar. Sukses mempertinggi usaha, dan usaha 

memperbesar minat siswa. Dengan hasil jelek, akan berusaha untuk 

tidak terulang lagi. 

8) Kerja sama, kerja sama mempertinggi kegiatan belajar, bersama-

sama melakukan tugas, saling membantu dalam melakukan tugas, 

mempertinggi kegiatan belajar. Oleh karenanya sekarang 

dikembangkan metode proyek. 

9) Tugas yang “Challenging”, Memberi tugas yang menantang, siswa 

akan mengeluarkan segenap keluarganya untuk menyelesaikan tugas 

dengan baik. Maka memberikan tugas jangan terlalu mudah dan 

jangan terlalu sulit,harus sesuai dengan kesanggupan. 

Mengharapkan pada problem-problem akan merupakan prestasiyang 

baik. 

10) Pujian, teguran dan celaan, pujian terhadap hasil yang baik 

merupakan prestasiyang baik. Pujian memperpupuk suasana 

menyenangkan dan mempertinggi harga diri. Teguran digunakan 

untuk memperbaiki siswa yang berbuat kesalahan, namun dilakukan 

dengan hati-hati dan hindarkan celaan yang menjatuhkan harga diri 

siswa. 
11) Hukuman, hukuman lebih baik tidak dilakukan apabila masih dapat 

dilakukan dalam bentuk lain. Apabila siswa diberikan hukuman 

badan, pengasingan, celaan dan lain-lain. 
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12) Minat, pelajaran akan berjalan lancar bila minat siswa ada, siswa 

malas,tidak belajar, gagal karena tidak adanya minat.  

13) Standart atau taraf aspiarasi yang terlah ditentukan, taraf ini 

menentukan tingkat tujuan yang harus dicapai. Ada kalanya efektif 

tetapi kadang-kadang merusak. 

14) Suasana yang menyenangkan., siswa harus merasa aman dan tenang 

di dalam kelas. 

15) Tujuan yang diakui dan diterima oleh siswa, prestasiselalu 

mempunyai tujuan, karena tujuan berarti bagi siswa, maka akan 

berusaha untuk mencapainya, dan tujuan yang menarik prestasiyang 

terbaik.
 26

 

 

Bentuk-bentuk  prestasiyang ada, merupakan usaha untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, dengan memberikan dorongan - 

dorongan yang berupa hadiah, pujian, dll. Dimana usaha yang dilakukan 

harus benar-benar efektif dan bisa memacu prestasi belajar siswa, 

sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. 

3.   Teori Prestasi Belajar 

 Dari pendekatan dan penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi  

terhadap motivasi, maka dapat ditemukan beberapa teori prestasidengan sudut 

pandang yang berbeda-beda. Adapun teori-teori adalah sebagai berikut : 

a.    Teori Instink 

Menurut teori innstink prestasiberkaitan erat dengan pembawaan 

yang ada sejak lahir. Di dalam teori ini juga tindakan manusia yang terkait 

dengan instink atau pembawaan, di dalam memberikan respon terhadap 

kebutuhan seolah-olah tanpa dipelajari. Teori instink adalah pangkal 

kepercayaan bahwa tingkah laku manusia/seseorang didasarkan pada 

pembawaan kecenderungan individu yang ditunjang pada masa kelahiran. 
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    Nasution, , Op-Cit., hlm. 83-85. 
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William Nc. Dugall sebagai pencetus dari teori ini berusaha menerangkan 

semua tingkah laku manusia ditunjukkan oleh instink. 

b. Teori fisiologis 

Teori ini juga disebut ‘behaviour theoris’.menurut teori ini semua 

tindakan manusia itu berakar dari usaha untuk memenuhi kebutuhan 

organik atau kebutuhan untuk kepentingan fisik, seperti kebutuhan 

makan, minum yang diperlukan untuk kepentingan tubuh. Dari teori inilah 

muncul perjuangan hidup, perjuangan untuk mempertahankan hidup.
 27

 

Para pendukung ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu 

ditentukan perubahan organik, yang berlangsung dalam susunan organ. 

karena reaksi-reaksi itu tidak memiliki sumber-sumber yang pokok dalam 

organ, teori ini bersifat terbatas dan tidak memuaskan. 

c.   Teori Psiko Analitik 

Teori ini hampir sama dengan teori instink, tetapi lebih ditentukan 

pada unsur-unsur kejiwaan yang ada pada diri manusia, bahwa semua 

tindakan manusia itu karena adanya unsur pribadi manusia 

Teori  ini mengandung konsep instink, teori ini menerima 

pendapat bahwa tingkah laku ditentukan oleh kecenderungan mencapai 

kesenangan. Freud dan pengikut-pengikutnya percaya dengan konsisten 

bahwa penggerak yang dominan dari hakikat manusia adalah berkaitan 

dengan perasaan nikmat. Dengan demikian dia mengutamakan sex 

sebagai suatu penggerak yang dominan. 
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   Sardiman, Interaksi Dan PrestasiBelajar Mengaja ,( Jakarta CV. Rajawali, 2002), hlm. 

82. 
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Pendapat  para ahli mengenai teori motivasi, bahwa instink 

merupakan pembawaan yang dimiliki oleh seseorang yang menunjukkan 

tingkah laku manusia dan menekankan pada kesenangan, kenikmatan 

yang merupakan pendorong yang dapat menimbulkan manusia 

berprestasiuntuk berbuat memenuhi kebutuhan. 

d. Teori dua faktor 

Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidak puasan 

merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga prestasitidak dapat 

diterangkan dengan satu dimensi hirarkhi kebutuhan saja, tetapi tersusun 

dari dua hal yang terpisah yaitu faktor-faktor motivasional yang mengarah 

pada pemuasan pekerjaan. 

1) Harus hadir secara cukup agar faktor motivasional dapat berbuat 

sesuatu. 

2) Bila hadir secara tidak cukup, menghambat prestasidan dapat mem-

bawa ketidakpuasan pekerjaan.
 28

 

 

Kepuasan seseorang disebabkan oleh faktor satisfier (faktor 

pemuas) yaitu situasi yang dibuktikannya sebagai tersebut : prestasi, 

pengakuan (recognition) dan kemajuan,  perasaan bahwa ia mengerjakan 

pekerjaan yang penting dan menarik serta tanggung jawab.
 
 

Factor  tersebut di atas maka akan menimbulkan kepuasan, tetapi 

dengan tidak hadirnya faktor tersebut tidaklah selalu mengakibatkan 

ketidakpuasan. 

Ketidakpuasan seseorang  dalam  beraktifitas disebabkan disatis-

fier (hygiene factor), yaitu faktor-faktor yang menjadi sumber 
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ketidakpuasan, yang terdiri dari : kebijaksanaan administrasi, supervisi,  

kondisi kerja, dan  hubungan antar manusia,uang, status dan rasa aman.
 
 

Perbaikan terhadap kondisi dan situasi ini akan mengurangi atau akan 

menghilangkan ketidakpuasan, tetapi tidak akan menimbulkan kepuasan 

karena hal itu bukan sumber kepuasan. 

Jadi faktor-faktor motivasional yang mengarah pada pemuasan 

hendaknya menimbulkan kepuasan setelah melakukan aktivitas. 

Sedangkan  faktor - faktor pemeliharaan hendaknya dijaga sedemikian 

rupa sehingga dapat membendung ketidakpuasan. Dengan kata lain bahwa 

dengan menghilangkan sumber-sumber ketidakpuasan, maka aktifitas 

terprestasidan akan memuaskan. 

e.    Teori Harapan (Expectancy Theory) dari motivasi 

Teori harapan ini kemudian diterapkan secara khusus di dalam teori 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Individu tidak hanya merespon kepada kejadian-kejadian yang telah 

terjadi, tetapi mereka mengharap hal-hal yang akan terjadi tingkah 

laku tertentu dapat merespon kejadian yang akan menghasilkan, yang 

akan dapat diduga 

2) Manusia biasanya menghadapi tingkah laku alternatif yang 

memungkinkan dengan cara yang rasional. 

3) Melalui pengalaman, individu mengharapkan hasil dari cara-cara 

pemecahan kejadian-kejadian melalui belajar, hal ini dicerminkan 

dalam respon.
 29

 

Teori  yang dimaksudkan manusia akan beraktifitas secara dinamis 

dengan kemampuan rasionalnya mereka berusaha untuk mencapai suatu 

yang menjadi harapannya. Dengan keberhasilan yang telah dilakukan, 
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maka terprestasiuntuk melakukan yang lainnya dengan harapan yang 

sama. 

4.  Unsur-unsur Motivasi 

Yang termasuk unsur prestasiinstrinsik, adalah minat/kemauan, sikap, 

alasan / dorongan belajar, tujuan/hasrat, dan  keaktifan belajar. 

a.    Minat/kemauan 

Elizabeth B. Hurlock mengemukakan, “An interest has been 

explained as something with wich the cild indentifies his personal well 

being.
 30

 Jadi minat adalah suatu yang mana anak mengidentifikasikan 

dirinya dengan keadaan tertentu. 

Minat, kadang-kadang timbul denagn sendirinya, dan kadang-

kadang perlu diusahakan agar siswa dapat berminat dalam pelajaran. 

Dengan minat menunjukkan adanya motivasi, yang berarti bila seseorang 

berminat terhadap suatu hal, maka ia akan mempunyai prestasipada 

bagaimana cara untuk cara mencapainya / mendapatkannya yang hal ini 

pada adanya niat dalam suatu perbuatan / aktifitas seseorang. 

Pentingnya  minat ini, sehingga Syeh Az Zarnuji mengatakan  

 

البّد من النية فى زمان التّعلّم للعلم اذ النية هي االصل فى جميع 

   االحوال لقوله عليه الصالة والسالم إنّما االعمال بالنّيات
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  Elizabethlm. B. Hurlock, Child  Development,  (New  Delhi :  Mc. Grow Hill Company, 

2000),  hlm. 420. 
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Artinya :   ”Wajib berniat waktu belajar, sebab niat itu sebagai pokok dari 

segala hal bagaimana sabda Nabi  Nuhammad SAW, sesung-

guhnya segala perbuatan harus dengan niat”.
 31

 

b.   Sikap 

Sikap adalah kecenderungan dalam subyek menerima atau menolak 

suatu obyek yang berharga maupun tidak berharga.
 32

 Sikap dapat 

membawa pengaruh
 
penting dalam diri seseorang yang berakibat pada 

hasil suatu perbuatan, baik positif maupun negatif. 

c.   Alasan/dorongan belajar 

Dorongan apabila dihubungkan dengan prestasiadalah untuk 

memenuhi kebutuhan. Jadi dibalik ini adalah adanya keinginan, sebab 

“seseorang siswa bertindak atau bertingkah laku atas dasar adanya 

perangsang”.
 33

 Maka dapat menunjang kebutuhan diri siswa dan pada 

akhirnya dia akan senang melaksanakannya. 

d.   Tujuan/Hasrat  

Tujuan dapat berfungsi meprestasiperbuatan atau tingkah laku, juga 

dapat menentukan seberapa aktif kita akan bertingkah laku. Tingkah laku, 

selain ditentukan oleh motif dasar juga ditentukan oleh keadaan tujuan, 

menarik atau tidak menarik. Oleh karena itu siswa perlu diberitahu akan 

tujuan setiap materi pelajaran yang ada dalam proses pengajaran. 

e.    Keaktifan Belajar 
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  Ibrahim bin Ismail,  Ta’limul Muta’alim, (Syarakatul Maktabahlm.   Misriyahlm.  , t.k., 
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  Winkell, Op-Cit., hlm. 30.  
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  J. Mursel,  Mengajar Dengan Sulses,  Terjemahan Nasution, (Bandung : Jemmars, , 
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Sebagaimana diketahui apabila siswa dalam perbuatannya diberi 

rangsangan maka prestasiuntuk melakukan perbuatan itu akan semakin 

bertambah. 

Sesungguhnya hasil belajar dapat dicapai bila melalui proses yang 

bersifat aktif. Belajar hanya tidak semata-mata sebagai upaya merespon 

stimulus tetapi lebih dari itu. 

Hakekat belajar adalah hasil dari proses interaksi antara diri individu 

dengan lingkungan sekitarnya (learning by process). Jadi hasil belajar 

dapat diperoleh bila siswa aktif menggunakan segala kemampuan yang 

dimiliki.
 34

 

Jadi di sini dapat penulis katakan, bahwa dengan system 

pengelolaan yang diterapkan pada proses pengajaran lewat pendekatan 

sikap guru dalam berkomunikasi dengan siswa, akan menyadarkan dan 

hal ini akan berakibat pada hasilnya . sebab prestasiyang dimiliki siswa 

dengan ditunjang usaha guru lewat berbagai strategi pengajaran, 

merupakan pangkal keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

telah digariskan sebelumnya. 

Unsur-unsur prestasiekstrinsik yang ada kaitannya dengan proses 

pengajaran, dapat penulis sebutkan sebagai berikut : guru / pendidik, 

teman belajar dan fasilitas belajar. 

1) Guru /Pendidik 
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    Mohlm.   Ali, Guru  Dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung :  Sinar Baru, 2007), 
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Mengenai posisi guru yang sentral dalam proses pengajaran, 

termasuk menentukan seberapa prestasisiswa untuk mengikuti 

pelajaran yang disampaikan penulis kemukakan disini pendapat Dr. 

Nana Sudjana, bahwa “cukup jelas mengapa guru mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kualitas pengajaran, sebab guru adalah 

sutradara dan sekaligus aktor dalam proses pengajaran”.
35

  Dengan 

demikian jelaslah bahwa peranan guru dalam proses pengajaran dapat 

menentukan prestasibelajar siswanya. 

2)  Teman Belajar 

Teman merupakan patner yang baik dalam memacu 

kekreatifitasan dan membangkitkan motivasi. Adanya teman dalam 

belajar akan timbul kompetisi di antara mereka.”persaingan dapat 

dijadikan sebagai alat prestasiuntuk mendorong belajar “
36

,yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar. Dengan demikian jelaslah bahwa 

kehadiran teman dalam belajar bagi siswa dapat menciptakan 

persaingan yang sehat, yang berarti timbulnya prestasibelajar. 

3)   Fasilitas belajar 

Kelengkapan alat peraga/fasilitas belajar berakibat baiknya 

proses belajar dan hasil yang akan dicapai. Maka “sumber pelajaran 

harus disediakan dan terbuka bagi semua yang ingin belajar sendiri”.
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    Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses  Belajar Mengajar, (Bandung: CV. Sinar Baru, 

2008), hlm. 41. 
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   Sudirman, op-cit., hlm. 92. 
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37
 Sehingga peserta didik akan lebih tertarik untuk belajar yang pada 

akhirnya akan meningkatkan prestasinya.
 
 

C. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar.  

Pengertian prestasi belajar  merupakan rangkaian dua kata prestasi 

dan belajar. Pengertian prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang  

telah dilaksanakan, dikerjakan dan sebagainya
38

  Sebelum menguraikan 

lebih lanjut tentang prestasi belajar terlebih dahulu  akan diuraikan 

pengertian belajar itu sendiri. 

Charles belajar adalah “ learning is achange in behavior resulting 

from experience….”.
39

 

“Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang mana 

meruplakan hasil dari pengalaman ………..” Artinya belajar adalah 

perubahan di dalam pemikiran pelajar yang dihasilkan atas dasar 

pengetahuan yang terdahulu, kemudian menimbulkan / menjadikan 

perubahan baru. 

Nasution dalam bukunya Didaktik Asas–asas mengajar, dijelaskan 

belajar adalah perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan”
 40

 

Oemar Hamalik, menjelaskan bahwa belajar adalah “suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam cara – cara bertingkah laku yang baru 

berkat pengalaman dan latihan.”.
 41
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38
. Moeliono Anton  M. ,Op.Cit., hlm. 789. 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Adanya kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara sadar. 

b. Kegiatan tersebut meliputi aktivitas jasmani dan rohani. 

c. Kegiatan itu mengakibatkan perubahan yang bersifat positif, baik 

perubahan dari segi jasmani maupun rohani. 

Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan belajar yaitu proses 

perubahan dalam diri seseorang yang berupa tingkah laku baru, sebagai 

akibat dari pengalaman dan latihan yang diusahakan secara sadar. 

Dengan demikain jelaslah bahwa yang disebut belajar tidak hanya 

sekedar menambah pengetahuan dalam otak ( pembentukan intelektual ), 

sebab pengerian itu canderung untuk mengarah kepada pendapat 

tradisional. Lain halnya pendapat modern, yang mengatakan belajar adalah 

“a change in behavior, atau perubahan tingkah laku”.
 42

 

Syeh Az Zarnuji, menerangkan arah dan tujuan belajar adalah 

sebagai berikut : 

بطلب العلم رضا هللا تعالى والدار االخيرة وإزالة وينبغي ان ينوي المتعلّم 

 الجهل عن النفسه وعن سائر الجهّال وإحياء الّدين وإبقاء االسالم

 

Artinya : “Hendaknya siswa dalam mencari ilmu itu (belajar) berniat 

(bertujuan) karena Allah, kampung akherat, menghilangkan 

kebodohan dirinya dan orang-orang bodoh, menghidupkan 

Fikihdan mengabdikan Islam.”
43
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Ahmad D. Marimba memparkan bahwa tujuan belajar  itu 

mempunyai fungsi untuk : 

a. Mengakhiri usaha itu. 

b. Mengarahkan usaha itu. 

c. Suatu tujuan dapat merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-

tujuan lain, baik merupakan tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan 

lanjutan dari tujuan pertama. 

d. Memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha itu.
 44

 

 

Berdasar pengertian tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

tujuan belajar adalah untuk memperoleh ilmu dan ketrampilan sehingga 

dapat mengadakan perubahan tingkah laku (change behaviour), kemudian 

terbentuklah kepribadian yang bertanggung jawab. 

2.   Asas-asas dalam belajar. 

Asas adalah merupakan dalil umum yang dapat diterangkan pada 

suatu rangkaian kegiatan untuk menjadikan petunjuk dalam melakukan 

tindakan-tindakan. 

Oemar Hamalik menjelaskan bahwa prinsip-prinsip belajar adalah 

sebagai berikut : 

a. Belajar adalah proses aktif di mana terjadi hubungan saling 

mempengaruhi secara dimanis antara siswa dan lingkungannya. 

b. Belajar harus senantiasa harus bertujuan, terarah dan jelas bagi siswa. 

Tujuan akan menuntunnya dalam belajar untuk mencapai harapan-

harapannya. 

c. Belajar yang paling efektif apabila didasari oleh dorongan prestasiyang 

murni dan bersumber dari dalamnya sendiri. Senantiasa ada rintangan 

dan hambatan dalam belajar karena itu siswa harus sanggup 

mengatasinya secara tepat. 

d. Belajar memerlukan bimbingan, bimbingan itu baik dari guru, dosen 

atau tuntunan dari buku pelajaran sendiri. 

e. Jenis belajar yang paling utama adalah belajar untuk berfikir kritis, lebih 
baik daripada pembentukan kebisaan-kebiasaan mekanis. 
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f. Cara belajar yang paling efektif adalah dalam bentuk pemecahan 

masalah melalui belajar kelompok. Asalkan masalah-masalah tersebut 

telah disadari bersama 

g. Belajar memerlukan pemahaman atas hal-hal yang dipelajari sehingga 

diperoleh pengertian-pengertian 

h. Belajar memerlukan latihan dan ulangan agar apa-apa yang telah 

dipelajari dapat dikuasai. 

i. Belajar harus disertai keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencapai 

tujuan /hasil. 

j. Belajar dianggap berhasil apabila sipelajar telah sanggup 

mentransferkan atau menterapkan kedalam bidang praktek sehari-hari.
 45

 

The Liang Gie, prinsip-prinsip atau asas-asas belajar itu paling tidak 

menyangkut 3 (tiga) hal : 

a. Keteraturan 

b. Disiplin, dan 

c. Konsentrasi.
 46

 

Proses  belajar harus dengan teratur sebab keteraturan ini dihayati  

hingga menjadi kebiasaan dalam perbuatannya maka, sifat ini akan 

mempengaruhi pula jalan pikirannya. Hanya dengan keteraturan inilah 

suatu masalah dapat dimengerti dan dikuasai. 

Dengan cara disiplin untuk melaksanakan pedoman yang baik dalam 

usaha belajar, barulah akan dapat diperoleh cara belajar yang baik. Cara 

belajar yang baik harus banyak latihan, tetapi keteraturan dan disiplin harus 

ditanamkan dan dikembangkan. 

Konsentrasi adalah pemusatan pemikiran terhadap suatu hal 

mengesampingkan segala hal yang tidak berhubungan. Pada dasarnya 

kosentrasi merupakan akibat perhatian, terutama perhatian yang bersifat 

spontan yang ditimbulkan minat terhadap suatu hal. Seseorang 
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mengembangkan minatnya dan melatih diri berangsur-angsur dapat 

memperbesar kemauan kosentrasi, sehingga merupakan kebiasaan yang 

mudah dilakukakan sewaktu-waktu diperlukan. 

 J. Mursel dalam bukunya “Mengajar Sukses” yang dikutip oleh 

Nasution Mengatakan bahwa prinsip-prinsip belajar yang mendapat 

dukungan dari para ahli psikologi adalah : 

a. Belajar itu selalu memulai dengan sesuatu problema dan berlangsung 

sebagai usaha usaha untuk memecahkan masalah. Masalah itu harus 

problema yang riil dan mendesak, yan urgen dari si pelajar itu sendiri. 

b. Proses belajar selalu merupakan suatu usaha untuk memecahkan 

masalah yang sungguh-sungguh dengan menangkap atau memahami 

hubungan antara bagian-bagian problema. 

c. Belajar itu harus menimbulkan insight.
 47

 

 

Demikianlah beberapa prinsip dan asas dalam belajar, yang mana 

aktivitas belajar diperlukan adanya kesehatan jasmani dan rokhani, waktu 

yang mencukupi dan kontinyu. Dan juga aktivitas belejar memerlukan 

prestasiatau dorongan untuk melakukan kegiatan belajar baik itu 

prestasiintrinsic mauupun prestasiekstrinsik. Semua itu mempunyai muara 

tujuan pokok dan utama yaitu  pencapaian prestasi belajar secara maksimal 

dan optimal.  

3.   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi  Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang sangat di pengaruhi oleh banyak 

faktor. Penggunaan prinsip dan asas dalam belajar yang baik tergantung 

juga  oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

yaitu  dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 
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a. Faktor Internal, ialah faktor mencangkup seluruh diri pribadi termasuk 

fisik maupun mental atau psikophisiknya yang ikut menentukan berhasil 

atau tidaknya seseorang berhasil dalam belajar. 

b. Faktor Eksternal, ialah faktor yang bersumber dari luar individu yang 

bersangkutan, misalnya ruang belajar yang tidak memenuhi syarat, alat-

alat pelajaran yang tidak memadahi lingkungan sosial maupun 

lingkungan alamiahnya.
 48

 

Faktor-faktor tersebut berinteraksi secara langsung atau tidak 

langsung dalam mencapai prestasi belajar. adalah suatu proses yang sangat 

di pengaruhi oleh banyak faktor.   

Ada faktor yang lebih penting termasuk faktor intrinsik yaitu 

penggunaan metode mengajar dalam proses belajar mengajar pendidikan 

Fikih.49  

Dalam pemilihan metode mengajar yang digunakan guru ada 

beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan sebelum guru memilih dan 

menggunakan metode mengajar dalam proses belajar mengajar. Ini menjadi 

prioritas utama karena tidak setiap metode mengajar itu tepat untuk 

interaksi edukatif. Faktor-faktor tersebut yaitu : 

a. Tujuan  pengajaran 

b. Bahan pengajaran 

c. Guru (kemampuan professional) 

d. Situasi mengajar 

e. Anak didik 

f. Faktor lain yang langsung maupun tidak langsung . 50 

  

Jelasnya  mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan  

dan penetapan metode mengajar dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Faktor tujuan,  karena fungsinya metode merupakan alat untuk  

mencapai tujuan. Maka dalam menentukan metode mengajar yang tepat 

harus mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, antara lain 

hendaknya metode yang digunakan jangan bertentangan dengan tujuan yang 

akan dicapai. 

Faktor guru, guru yang yang tidak menguasai materi pelajaran akan 

menemui kesulitan dalam hal memilih metode mengajar yang akan 

digunakan. Selain itu guru yang tidak memahami berbagai metode serta 

tidak tahu kelebihan dan kelemahan metode akan sulit menentukan metode 

yang akan digunakan. Untuk itu guru  harus mampu memilih metode 

mengajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Faktor anak didik, dalam proses belajar mengajar, anak didik 

merupakan unsur yang harus diperhatikan, karena merekalah yang belajar 

dan dibimbing untuk mencapai tujuan pengajaran, maka pemilihan metode 

mengajar harus mempertimbangkan keadaan anak didik baik mengenai 

tingkat usianya, maupun tingkat kemampuan berfikirnya. Inilah arti 

pentingnya seorang guru mengetahui ilmu jiwa  perkembangan yaitu untuk 

mengetahui tingkat perkembangan dan kemampuan anak didik, maka 

metode harus disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan anak  

didik. 

Faktor bahan/materi pelajaran, materi pelajaran yang hendak 

disajikan harus disesuaikan dengan kesiapan mental anak, di samping itu 

juga sifat pelajaran itu sendiri. 
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Faktor situasi, situasi dan lingkungan di mana pendidikan itu 

berlngsung sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode mengajar.  Pada 

dasarnya pemilihan metode mengajar harus disesuaikan dengan  situasi 

berlangsungnya pengajaran. Misalnya pada saat situasi kelas ramai maka 

sebaiknya digunakan dengan memberikan tugas  atau metode tanya jawab. 

Faktor fasilitas, setiap guru jangan mengharapkan fasilitas  yang 

banyak kalau keadaan tidak memungkinkan,  yang baik adalah guru dapat 

memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin, di samping mencari 

tambahan dan melengkapinya. 

Metode  yang digunakan dalam mengajar pendidikan Fikih sama 

halnya dengan pendidikan umum disekolah-sekolah formal lainnya. 

Macam metode-metode yang menunjang keberhasilan pendidikan 

Fikih diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Metode Ceramah 

Ceramah  adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh 

guru terhadap kelas.
 
Dalam menyampaikan materinya seorang guru 

memberikan secara bertatap muka lewat lisan yang didengarkan siswa. 

Contohnya tentang tata cara shalat, sejarah Nabi melaksanakan ibadah 

shalat atau menerangkan tata cara menolong orang yang membutuhkan 

bantuan dengan baik dan benar (sopan). 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang 

dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode 

ceramah.
 
Hal ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran 



 

39 

sejauh mana murid dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang 

telah diceramahkan. 

Anak didik yang biasanya kurang mencurahkan perhatiannya 

terhadap pelajaran yang telah diajarkan melalui metode ceramah akan 

berhati-hati terhadap pelajaran yang diajarkan karena anak didik 

tersebut sewaktu-waktu akan mendapat giliran untuk menjawab suatu 

pertanyaan yang diajukan kepadanya. Metode tanya jawab ini memiliki 

tingkat keunikan yaitu melatih dan merangsang anak untuk selalu 

konsentrasi dan focus terhadap pelajaran yang disampaikan guru. 

c. Metode Tugas Belajar 

Metode tugas belajar sering disebut metode pekerjaan rumah. 

Metode ini adalah dengan cara “murid diberi tugas khusus diluar jam 

pelajaran.
 
Dalam pelaksanaan metode ini anak-anak dapat mengerjakan 

tugasnya dirumah atau dimana saja, bisa dilaborat bahasa, bisa 

diperpustakaan dan bisa diruang-ruang praktikum. 

Metode  ini dipergunakan apabila pelajaran telah selesai dan 

guru memberi tugas untuk mendalami materi pelaran atau latihan 

menterjemahkan bahasa yang ada dalam materi Pendidikan Fikih di 

rumah dan setelah itu dites secara lisan pada waktu pelajaran minggu 

yang akan datang. 

d. Metode Demonstrasi dan Eksperimen 

Metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar dimana 

seorang guru atau orang lain yang sengaja dimintai atau murid sendiri 

memperlihatkan kepada seluruh murid (kelas) tentang suatu proses atau 
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suatu kaifiyah melakukan sesuatu. Sedangkan metode eksperimen 

adalah metode pengajaran dimana seorang guru dan murid bersama-

sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang 

diketahui.
 
 

Metode ini biasanya dipergunakan setelah guru menerangkan 

kemudian untuk lebih jelasnya, maka seorang guru memerintahkan 

kepada salah seorang murid untuk mempraktikkan. 

e. Metode Latihan 

Metode ini sering disebut dengan metode pelengkap dalam 

proses pembelajaran, ini dikarenakan metode ini akan dipakai untuk 

menyempurnakan pemahaman anak terhadap materi yang telah 

disampaikan guru. 

Metode latihan adalah suatu metode dalam pendidikan dan 

pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran 

yang sudah diberikan.
 
 

Metode latihan ini digunakan setelah guru ceramah, kemudian 

ada waktu yang tersisa maka si anak didik diperintahkan untuk latihan 

dari pelajaran metode pengajaran atau mengartikan terjemahan kitab 

Pendidikan Fikih yang berbahasa Arab kedalam bahasa Indonesia atau 

bahasa Jawa. Karena dengan latihan diharapkan siswa mampu metode 

pengajaran / menterjemahkan materi pendidikan Fikih secara terampil 

dan benar. 
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D. Pendidikan Fikih 

1. Pengertian Pendidikan Fikih 

 Pendidikan adalah merupakan proses budaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat manusia. Karena pendidikan adalah inti dalam 

kehidupan, tanpa manusia akan kehilangan fungsinya sebagai mahluk 

individu dan mahluk sosial. Dengan pendidikan manusia akan mampu 

mengembangkan kepribadian, menanamkan pengetahuan dan 

mengembangkan ketrampilan yang di sesuaikan dengan perkembangan 

lingkungannya. 

Pendidikan  tak dapat dipisahkan dengan semua aspek kehidupan 

manusia, yang mana pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan didalam lingkungan keluarga, sekolah, sekolah dan 

masyarakat. 

Sebelum penulis jelaskan pengertian pendidikan yang secara khusus 

menfokuskan pada pendidikan Islam terlebih dahulu penulis uraikan 

pengertian pendidikan secara umum. Para ilmuwan mempunyai pendapat 

sebagai berikut : 

Pendidikan  adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk 

membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan dasar anak 

didik ke dalam pendidikan formal. Marimba merumuskan pendidikan yaitu 

“bimbingan atau pimpinan secara  sadar  oleh  si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. 
51
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Pendidikan memiliki pengertian   bimbingan yang dilakukan secara 

sadar, berlangsungnya secara terus-menerus (kontinyu) dan sistematik oleh 

si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik sehingga 

dalam diri si terdidik memiliki kepribadian atau akhlak yang mulia demi 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Pendidikan  Fikih yaitu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan 

hukum-hukum Fikih menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran-ukuran Islam. 
52

 

Pendidikan  Fikih adalah  suatu  usaha  bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikannya dapat 

memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, 

menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran Fikih yang telah dianutnya itu 

sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan 

dunia dan akheratnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pendidikan Fikih, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan Fikih yaitu suatu usaha orang dewasa dalam 

membimbing, memimpin dan menuntun perkembangan jasmani dan rohani 

anak didik, agar menjadi manusia yang berkepribadian yang sempurna dan 

utama serta dapat mengamalkan, menjadikan ajaran-ajaran Fikih sebagai 

pandangan hidup (way of life), dengan kata lain bahwa pendidikan Fikih 

adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Fikih.  
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2. Tujuan Pendidikan Fikih 

Tujuan pendidikan adalah merupakan faktor yang sangat penting, 

karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian 

pula dalam pendidikan Fikih juga mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai dalam kegiatan/pelaksanaan pendidikan Fikih. 

Tujuan umum pendidikan Fikih adalah membimbing anak agar 

mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh dan 

berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, Fikihdan negara. 
53

 

M. Athiyah Al Abrasyi dalam bukunya “Dasar-dasar Pokok 

Pendidikan Islam” dijelaskan bahwa tujuan pokok  dalam  pendidikan   

Islam  disimpulkan  dalam satu kata “fadlilah” (keutamaan) 
54

. 

Hasan Langgulung mengemukakan bahwa tujuan pendi-dikan Fikih 

adalah : 

1) Persiapan untuk kehidupan dunia akherat. 

2) Perwujudan sendiri sesuai dengan pandangan Islam. 

3) Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik. 

4) Perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar. 
55

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Fikih 

ialah membentuk seseorang menjadi seorang muslim yang taat beragama, 

beriman teguh beramal sholeh dan berakhlak mulia sehingga ia menjadi 

seorang yang dapat mandiri dalam hidupnya dan berguna bagi nusa, bangsa 

dan Fikihserta bahagia dunia dan akherat. 
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Mendidik anak-anak, pemuda-pemuda dan orang dewasa supaya 

menjadi seorang muslim yang sejati beriman teguh, beramal sholeh dan 

berakhlak mulia, sehingga ia menjadi salah seorang anggota masyarakat 

yang sanggup hidup di atas kaki sendiri, mengabdi kepada Allah dan 

berbakti kepada bangsa dan tanah airnya, bahkan sesama umat manusia. 

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan pendidikan Fikih yaitu 

ma’rifatullah, karena dalam memerankan tujuannya hendaklah diselaraskan 

dengan tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah sebagaimana 

Firman-Nya : 

            

              

 

 Artinya : “Dan  Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku.( Q.S. Adz Dzariyat 56 )
 56

 

 

D. Pengaruh  Metode Pengajaran Terhadap Prestasi Belajar 

 

Pendidikan Fikihmemiliki hubungan yang erat dengan pendidikan 

nasional, yaitu sebagai sub sistem pendidikan nasional ternyata belum bisa 

memainkan peran dan fungisnya secara optimal. Hal ini disebabkan karena 

beberapa kendala di antaranya kurangnya aloaksi waktu jam pelajaran  

pendidikan Fikih hanya 3 jam perminggu. 

Tujuan  pendidikan Fikih adalah membimbing anak agar mereka 

menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal sholeh dan berakhlak 

mulia serta berguna bagi masyarakat, Fikih dan negara. 
57
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Apakah mungkin dalam alokasi proses belajar mengajar pendidikan 

Fikih seminggu 3 jam dapat mencapai tujuan pengajaran tersebut ?. Faktor  lain 

yaitu adanya heteroginitas pengetahuan peserta didik dengan latar belakang 

keluarga yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda pula. 

Perlu  adanya solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu 

dengan adanya prestasibelajar. Karena orang yang memiliki prestasiyang kuat 

akan memiliki ketekunan dalam melaksanakan tugas, keuletan dalam 

menghadapi berbagai masalah kreatif dan teguh pendirian. 

Prestasiadalah gaya penggerak yang dapat membangkitkan diri siswa 

untuk lebih aktif dan giat dalam belajar. Termasuk di dalamnya prestasidari diri 

siswa itu sendiri dan juga dari luar diri siswa. 

Hasil belajarpun banyak ditentukan oleh motivasi, makin tepat 

prestasiyang kita berikan makin berhasil pelajaran itu. Prestasimenentukan 

intensitas usaha anak belajar.
 58

 Hal pokok yang paling dasar dan terpenting 

diajarkan oleh guru adalah bahwa murid-murid perlu mengenal dan betul-betul 

tahu dengan huruf Alqur’an”.
 59

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasibelajar sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam hal ini yang dimaksud adalah 

prestasi belajar khususnya pelajaran Pendidikan Fikih umumnya pelajaran-

pelajaran lainnya. Prestasiini yaitu instrinsik prestasidan ekstrinsik motivasi. 
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