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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Made Wena menjelaskan strategi pembelajaran sangat berguna, baik 

guru maupun siswa. Bagi guru, strategi pembelajaran dapat dijadikan 

pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Bagi siswa penggunaan strategi pembelajaran dapat 

mempermudah proses belajar.
8
 

Hal senada yang diungkapkan oleh Bambang Warsita bahwa strategi 

pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan 

prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang atau digunakan oleh guru 

dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Oleh karena itu, strategi pembelajaran bukan hanya terbatas 

pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk 

juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik.
9
 

 

Werkanis menjelaskan strategi pembelajaran merupakan system 

mengajar yang memudahkan guru mentransformasikan nilai-nilai kepada 

siswa atau peserta didik.
10

 Lebih lanjut Werkanis menjelaskan peranan strategi 

pembelajaran dalam kegiatan belajar dilakukan dalam beberapa kegiatan, 

semua kegiatan tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain, yaitu sebagai berikut : 

                                                 
8
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 

hal.3 
9
 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasnya, Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 2008, hal. 267-268  
10

 Werkanis, Strategi Mengajar dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Riau: 

Sutra Benta Perkasa, 2005, hal. 8-9  
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a. Perencanaan pengajaran 

b. Implementasi atau pelaksanaan proses belajar mengajar 

c. Evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa 

d. Tindak lanjut hasil penilaian.
11

 

 

Sedangkan Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan siswa 

dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan empat strategi dasar 

dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan keperibadian anak didik sebagaimana 

yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi 

dan pandangan hidup masyarakat 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat 

penyempurnaan sistem intruksional yang bersangkutan secara 

keseluruhan.
12

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa strategi 

pembelajaran dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis 

dalam pelaksanaan pembelajaran oleh guru dan siswa serta berdampak 

terhadap kesuksesan proses pembelajaran, khususnya hasil belajar siswa. 

Sedangkan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran catatan terbimbing.  

                                                 
11

 Ibid, hal. 8-9  
12

 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 5-6  
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Al-Qur’an menjelaskan tentang interaksi antara siswa dan guru dan 

antara siswa dan siswa dalam proses pembelajaran yang diibaratkan tolong 

menolong, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, 

yaitu sebagai berikut: 

                        

      

 

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah :2).
13

 

 

2. Strategi Pembelajaran Catatan Terbimbing 

Strategi pembelajaran catatan terbimbing merupakan strategi yang 

dapat membantu siswa dalam membuat catatan-catatan ketika guru 

menyampaikan materi pelajaran dengan menyiapkan suatu bagan, skema atau 

melalui catatan pembimbing.
14

  

Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah yang dapat diterapkan 

dalam strategi ini, yaitu: 

a. Memotivasi siswa dalam belajar. 

b. Menyampaikan tujuan pelajaran yang hendak dicapai.  

c. Menghubungkan materi pelajaran hari ini dengan materi pelajaran 

sebelumnya.  

d. Membagikan panduan ajar yang beruapa catatan terbimbing yang 

akan diisi siswa.  

e. Menjelaskan tata cara pengisian panduan belajar dengan bahasa yang 

mudah dan dapat dipahami siswa.  

                                                 
13

 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Depag RI, 2002. hlm. 

659  
14

 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: CTSD, 2007, hal. 32  
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f. Menyampaikan materi pelajaran (pada tahab ini guru meminta siswa 

jangan mengisi panduan belajar yang kosong). 

g. Setelah selesai menyampaikan materi pelajaran, guru meminta siswa 

untuk mengisi panduan belajar yang telah dikosongkan. 

h. Siswa untuk membacakan hasil catatannya. 

i. Menyimpulkan pelajaran. 

j. Membuka sesi tanya jawab. 

k. Evaluasi/mengerjakan soal ulangan.
15

  

 

Silbermen menjelaskan ada beberapa variasi yang dapat diterapkan 

dalam strategi pembelajaran catatan terbimbing, yaitu sebagai berikut; 

a. Siapkan lembar kerja yang memuat sub-sub topik utama dari materi yang 

akan diajarkan. Kosongkan sejumlah bagian kalimat untuk membantu 

catatan.  

b. Buatlah penyajian materi pelajaran menjadi beberapa bagian. Perintahkan 

siswa untuk mendengarkan dengan cermat sewaktu guru berbicara, namun 

jangan membuat catatan. Sebagai gantinya, perintahkan mereka untuk 

menulis catatan selama jeda waktu dalam penyajian materi pelajaran 

berbasis ceramah.
16

 

 

3. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Pembelajaran Catatan Terbimbing 

Silbermen menjelaskan keunggulan strategi pembelajaran catatan 

terbimbing yang tampak dalam proses pembelajaran, yaitu :  

a. Salah satu cara yang pasti untuk membuat pembelajaran tetap 

melekat dalam pikiran.  

b. Materi yang telah di bahas oleh siswa cenderung lima kali lebih 

melekat di dalam pikiran ketimbang materi yang tidak di bahas.  

c. Menemukan cara untuk menyimpannya di dalam otak. 

d. Mengurangi kegagalan siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

e. Untuk membantu siswa menilai apa yang kini mereka pelajari, apa 

yang kini dapat mereka kerjakan, dan sikap apa yang sekarang 

mereka pegang.
17

 

 

Elizabert E. Barkley menjelaskan bahwa kelemahan dalam 

menerapkan strategi pembelajaran catatan terbimbing adalah: 

                                                 
15

 Ibid, hal. 33-34 
16

 Melvin L. Silbermen, Op.Cit, hal. 124  
17

 Ibid, hal. 124    
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a. Kerja secara individu terkadang sulit untuk mengetahui kesalahan, 

terutama bagi siswa yang sering bekerja sama. 

b. Biasanya siswa yang sedang atau kurang lebih pasif, dibandingkan dengan 

siswa yang pintar.
18

 

4. Hasil Belajar 

Sobry Sutikno menjelaskan hasil belajar merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu proses usaha perubahan 

yang baru, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dari defenisi tersebut, menunjukkan bahwa hasil belajar 

ditandai dengan adanya “perubahan”, yaitu perubahan yang terjadi di dalam 

diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktifitas tertentu.
19

 

Aunurrahman menjelaskan hasil belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 
20

 

Lebih lanjut Sobry Sutikno menjelaskan ada beberapa rahasia yang 

dapat dilakukan guru untuk mewujudkan hasil belajar yang efektif dan 

menyenangkan, yaitu sebagai berikut : 

a. Awali dengan membaca doa 

b. Selalui kosentrasi penuh waktu mendengarkan pelajaran di sekolah. 

c. Jangan bosan untuk mengulang kembali pelajaran yang telah anda 

dapat 

d. Menyalin ulang catatan pelajaran ke dalam komputer atau menulis 

dalam buku kecil (buku khusus). 

                                                 
18

 Elizabert E. Barkley, Collaborative Learning Techniques (30 Metode Meraih Sukses 

Bersama dalam Studi secara Efektif dan Menyenangkan, Bandung: Nusa Media, 2012, hal. 203 
19

 Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Prospect, 2009, hal. 4  
20

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 35  
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e. Membaca ulang catatan pelajaran kemudian buat kesimpulan 

dengan kata-kata sendiri. 

f. Ringkaslah materi dalam bentuk bagan, tabel atau peta konsep yang 

bisa membuat daya ingat lebih kuat. 

g. Membelajarkan materi yang baru diulang kepada teman agar selalu 

ingat akan materi tersebut. 

h. Usahakan belajar sambil mendengarkan musik. Pilihlah musk yang 

tenang tapi mengugah. 

i. Usahakan untuk selalui rileks dalam belajar. 

j. Seringlah bertanya, jika ada materi yang tidak dipahami. 

k. Setelah selesai belajar, jangan lupa berdoa kembali.
21

 

 

Sedangkan Bloom dalam Abdorrahkman Gintings berpendapat bahwa 

hasil belajar dapat dibedakan atas tiga ranah (Domain), yaitu pengetahuan 

(Cognitive), keterampilan (Psychomotoric), dan ranah sikap (Affective). Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini :
22

 

 

Gambar 1 : Ketiga Ranah Tingkah Laku (Hasil Belajar ) Menurut Bloom 

Hal senada yang dinyatakan Agus Suprijono hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Selanjutnya Agus menjelaskan hasil belajar itu berupa: 

                                                 
21

 Sobry Sutikno, Op.Cit, hal. 26-28  
22

 Abdorrahkman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Humaniro, 

2008, hal. 35 



14 

 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima objek tertentu. Objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standard perilaku.
23

 

Menurut Dimyati dan Mujiono hasil belajar adalah: 

”Hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari 

sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar. 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat 

tindak guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain 

merupakan peningkatan kemampuan mental siswa. Hasil belajar 

tersebut dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak 

pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil dapat diukur, seperti 

                                                 
23

 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009, hal. 7-6  
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tertuang dalam angka rapor dan dampak pengiring adalah terapan 

pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu transfer 

belajar”.
24

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kompetensi yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya dalam bentuk angka-angka atau skor dan hasil tes setelah proses 

pembelajaran. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah kompetensi yang 

dicapai atau dimiliki siswa dalam bentuk angka-angka atau skor dari hasil tes 

setelah mengikuti proses pembelajaran melalui penerapan strategi 

pembelajaran catatan terbimbing. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dilakukan evaluasi hasil belajar, 

sedangkan aspek yang difokuskan dalam penelitian ini adalah aspek kognitif 

karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran.   

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yaitu: 

a. Faktor Internal Siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa terdiri 

dari dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. 

1) Aspek Fisiologis 

Kondisi kesehatan tubuh secara umum mempengaruhi semangat dan 

kosentrasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. Faktor kelemahan 

fisik yang terdapat pada siswa yang mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam belajar adalah: 

a) Pusat susunan saraf tidak berkembang secara sempurna karena luka 

atau cacat atau sakit sehingga membaca gangguan yang cenderung 

menetap. 

b) Pancaindera (mata, telinga, alat bicara) berkembang kurang 

sempurna, sehingga menyulitkan proses interaksi secara efektif. 

                                                 
24

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 3  
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c) Ketidakseimbangan perkembangan dan reproduksi serta 

berfungsinya kelenjar tubuh, sehingga mengakibatkan kelainan 

perilaku dan gangguan emosional. 

d) Cacat tubuh atau pertumbuhan yang kurang sempurna, yang dapat 

mengakibatkan kurang percaya diri siswa 

e) Penyakit menahun yang dapat mengakibatkan hambatan pada siswa 

dalam belajar secara optimal. 

2) Aspek Psikologis 

Banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa 

dalam belajar adalah: 

a) Tingkat Kecerdasan atau Intelegensi Siswa. Tingkat kecerdasan 

atau intelegensi (IQ) berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

siswa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat 

intelegensi siswa, semakin besar kemampuan siswa tersebut untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal. 

b) Sikap Siswa. Sikap adalah gejala internal berupa kecendrungan 

untuk mereaksi atau merespons terhadap suatu objek. 

Kecendrungan tersebut dapat memberikan penilaian tentang 

sesuatu, yang mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak 

atau mengabaikan. Akibat dari penerimaan, penolakan, dan 

mengabaikan kesempatan belajar tersebut berpengaruh terhadap 

sikap belajarnya. 

c) Bakat Siswa. Bakat adalah kemampuan potensial individu untuk 

mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Itulah sebabnya 

seorang anak yang berintelegensi sangat cerdas (superior) disebut 

juga dengan talented child atau anak berbakat. 

b. Faktor Eksternal Siswa. Faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan siswa dalam belajar, 

seperti faktor pendekatan belajar (seperti penggunaan media, strategi dan 

metode yang tepat), dan pembinaan disiplin membelajarkan diri, yaitu 

dengan membangkitkan semangat belajar dengan pemberian penguatan, 

dan meningkatkan kesadaran siswa akan kemampuan diri sendiri. Dalam 

kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai adanya kebiasaan belajar yang 

dapat menurunkan keberhasilan siswa dalam belajar. Kebiasaan tersebut 

antara lain adalah: 

1) Belajar pada saat menjelang ujian atau tes akan diadakan 

2) Belajar dilakukan secara tidak teratur, misalnya tidak adanya jadwal 

belajar 

3) Menyia-nyiakan waktu belajar atau pada saat belajar, siswa lebih 

banyak bermain.
25

 

 

                                                 
25

 Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif 

Lingkungan Kreatif, Efektif, dan Menarik, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 198-202 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan 

siswa dalam mencapai hasil belajar dapat dilihat oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal, yaitu faktor dari dalam diri siswa berupa aspek fisiologis dan aspek 

psikologis, dan pendekatan belajar, yaitu berupa penggunaan media (strategi 

dan metode yang tepat), dan pembinaan disiplin membelajarkan diri. 

6. Hubungan Penerapan Strategi Pembelajaran Catatan Terbimbing 

dengan Hasil Belajar Siswa 

 

Untuk mencapai keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang 

maksimal harus dilalui dengan pembiasaan-pembiasaan dalam belajar. Seperti 

belajar pada waktunya, belajar dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal, 

dan hindari kebiasaan bermain. Selain itu, Hamzah B. Uno menjelaskan 

bahwa guru perlu menggunakan pendekatan belajar yang tepat, seperti 

penggunaan media, strategi dan metode.
26

 Salah satu strategi yang dapat 

membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang maksimal adalah dengan 

penerapan strategi catatan terbimbing. 

Silbermen menjelaskan keunggulan strategi pembelajaran catatan 

terbimbing yang tampak dalam proses pembelajaran, yaitu :  

a. Salah satu cara yang pasti untuk membuat pembelajaran tetap melekat 

dalam pikiran.  

b. Materi yang telah di bahas oleh siswa cenderung lima kali lebih melekat di 

dalam pikiran ketimbang materi yang tidak di bahas.  

c. Menemukan cara untuk menyimpannya di dalam otak. 

d. Mengurangi kegagalan siswa dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

e. Untuk membantu siswa menilai apa yang kini mereka pelajari, apa yang 

kini dapat mereka kerjakan, dan sikap apa yang sekarang mereka pegang.
27
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27
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Berdasarkan pendapat Silbermen di atas, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran catatan terbimbing ini dapat mengurangi kegagalan 

siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Penelitian yang Relevan  

Setelah membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya, 

penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Penelitian tentang strategi pembelajaran catatan terbimbing menurut teori 

Melvin L. Silberman pernah diteliti oleh Rosna 2007 dengan judul: “Penerapan 

Strategi Pembelajaran Catatan Terbimbing Untuk Meningkatkan Aktifitas 

Belajar Matematika Siswa SMPN 21 Pekanbaru”. Pada penelitian tersebut 

dikatakan bahwa penerapan strategi catatan terbimbing dapat meningkatkan 

aktifitas belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat terletak 

pada variabel Y. Jika Rosna variabel Y nya adalah aktifitas belajar matematika 

siswa sedangkan penulis hasil belajar siswa.   

2. Herman pada tahun 2012 dengan judul: “Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam Pada Materi Menceritakan Kisah Sahabat Nabi Melalui Strategi 

Pembelajaran Guided Note Taking Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 014 

Kampung Baru Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”. Hasil 

penelitian saudara Herman menyimpulkan bahwa pada siklus pertama siswa 

ketuntasan siswa mencapai 64,71%. Siklus II ternyata ketuntasan siwa 

mencapai 15 orang siswa atau dengan persentase 88,24%. Perbedaan penelitian 

saudara Herman dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tujuan 

dan jenis penelitian. Penelitian saudara Herman merupakan penelitian tindakan 
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Kelas (PTK) yang bertujuan meningkatkan hasil belajar pendidikan Agama 

Islam materi menceritakan kisah sahabat Nabi, sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan strategi catatan terbimbing terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Fikih materi shodaqoh dan hadiah.  

3. Alfi Inayati pada tahun 2011 dengan judul: “Peningkatan Hasil Belajar Sains 

Melalui Strategi Pembelajaran Catatan Terbimbing Pada Siswa Kelas IV SDN 

028 Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian saudari 

Alfi Inayati menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Sains dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I siswa yang tuntas 

hanya mencapai 13 orang siswa atau ketuntasan masih mencapai 54,16%. 

Sedangkan siklus II meningkat menjadi 21 orang siswa atau dengan persentase 

87,5%. Perbedaan penelitian saudari Alfi Inayati dengan penelitian yang 

penulis lakukan terletak pada tujuan dan jenis penelitian. Penelitian saudari 

Alfi Inayati merupakan jenis penelitian tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 

meningkatkan hasil belajar Sains pada materi struktur dan fungsi bagian 

tumbuhan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis 

penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

strategi catatan terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fikih materi shodaqoh dan hadiah. 

C. Konsep Operasional 

1. Strategi pembelajaran catatan terbimbing sebagai variabel bebas (indefenden)  
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Adapun indikator strategi pembelajaran catatan terbimbing adalah 

sebagai berikut : 

a. Guru memberikan motivasi siswa dalam belajar. 

b. Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang hendak dicapai.  

c. Guru menghubungkan materi pelajaran hari ini dengan materi pelajaran 

sebelumnya.  

d. Guru membagikan panduan ajar yang berupa catatan terbimbing yang akan 

diisi siswa.  

e. Guru menjelaskan tata cara pengisian panduan belajar dengan bahasa yang 

mudah dan dapat dipahami siswa.  

f. Guru menyampaikan materi pelajaran. (pada tahab ini guru meminta siswa 

jangan mengisi panduan belajar yang kosong). 

g. Setelah selesai menyampaikan materi pelajaran, guru meminta siswa untuk 

mengisi panduan belajar yang telah dikosongkan. 

h. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil catatannya. 

i. Guru membimbing siswa dalam merumuskan kesimpulan. 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang 

belum dipahami. 

k. Guru mengadakan evaluasi/mengerjakan soal ulangan. 

2. Hasil belajar Fikih sebagai variabel terikat (Defenden) 

Indikator dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih adalah 

sebagai berikut: 

a. Apabila berada pada interval 80-100% hasil belajar siswa dikategorikan 

sangat baik. 
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b. Apabila berada pada interval 70-79% hasil belajar siswa dikategorikan 

baik 

c. Apabila berada pada interval 60-69% hasil belajar siswa dikategorikan 

cukup 

d. Apabila berada pada interval 50-59% hasil belajar siswa dikategorikan 

kurang 

e. Apabila berada pada interval 0-49% hasil belajar siswa dikategorikan 

sangat kurang.
28

 

 

D. Asumsi dan Hipotesis  

1. Asumsi Dasar 

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis mempunyai asumsi dasar 

bahwa penerapan strategi pembelajaran catatan terbimbing mempengaruhi 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di kelas X Madrasah Aliyah Al-

Islam Rumbio Kecamatan Kampar. 

2. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi pembelajaran catatan 

terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di 

kelas X Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan Kampar 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi pembelajaran 

catatan terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fikih di kelas X Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan 

Kampar. 
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