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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Metode Artikulasi 

 Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan pelajaran terhadap peserta didik. Oleh karena itu, guru 

dalam memilih metode mengajar harus sesuai dengan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Pemilihan metode ini sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar yang akan diperoleh. Selain itu, pemilihan metode pengajaran 

yang tepat akan menimbulkan pelajaran yang edukatif, kondusif, dan 

menantang. Pada hakikatnya, mengajar merupakan upaya guru dalam 

menciptakan situasi belajar. Metode yang digunakan oleh guru diharapkan 

mampu menumbuhkan berbagai kegiatan belajar bagi peserta didik 

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain, proses 

belajar mengajar merupakan proses interaksi edukatif antara guru 

menciptakan suasana belajar peserta didik yang memberi respons terhadap 

usaha guru tersebut. Oleh karena itu, metode mengajar yang baik adalah 

metode yang menumbuhkan kegiatan belajar peserta didik dan upaya guru 

dalam memilih metode yang baik merupakan mempertinggi mutu 

pengajaran atau pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
14

 

 Dalam mengembangkan bahan pelajaran itu, maka cara-cara 

mengajar serta cara belajar haruslah setepat-tepatnya dan efesien serta 
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Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm, 94 
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efektif. Guru biasa menggunakan metode ceramah saja. Sehingga 

mengakibatkan siswa menjadi ngantuk, bosan, pasif dan hanya mencatat 

saja. Guru yang progresif berani mencoba metode-metode yang baru, yang 

dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan 

meningkatkan motivasi siswa untuk belajar.
15

 Dari penjelasan di atas 

bahwa metode mengajar itu sangat dipengaruhi oleh suasana belajar. 

Metode yang digunakan seharusnya bervariasi, jangan hanya 

mengandalkan ceramah yang mengakibatkan siswa menjadi jenuh. Guru 

harus membuat siswa berpatisipasi/aktif dalam proses pembelajaran dari 

awal sampai akhir belajar. serta siswa lebih terfokus dan dapat memahami 

materi yang di terangkan oleh guru. Ada beberapa metode yang mirip 

dengan metode Artikulasi yakni The power of two namun perbedaanya 

metode artikulasi untuk pemahaman siswa, sedangkan The power of two 

adalah untuk memperkuat arti penting serta manfaat sinergi dua orang. 

 Metode artikulasi berarti menggali kembali materi yang telah 

dijelaskan oleh guru sebelumnya. Oleh karena itu, dua orang siswa 

mengulangi kembali apa  yang dijelaskan guru secara bergantian yang satu 

jadi pendengar dan mencatat yang dikatakan temannya sementara yang 

satu lagi menerangkan keterangan guru yang ia simak pada waktu guru 

menjelaskan pelajarannya tadi, begitu juga sebaliknya.
16

 Perbedaan 

metode ini dengan metode lain adalah penekanannya pada komunikasi 

siswa kepada teman satu kelompoknya karena disana ada proses 

                                                             
15

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 

hlm, 65 
16

Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Media Persada: Medan, 2014),hlm, 198-200 
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wawancara pada teman satu kelompoknya serta pada tiap siswa 

menyampaikan hasil diskusi didepan kelompok lain, sebab setiap anak 

memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat kelompoknya. 

Kelompok ini pun terdiri dari dua orang.
17

 

a. Langkah-langkah 

 Dalam penggunaan metode artikulasi ini dapat di tempuh dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan   kompetensi yang ingin dicapai 

2. Guru menyajikan materi sebagaimana biasa 

3. Untuk mengetahui daya serap peserta didik, dibentuk kelompok 

berpasangan dua orang 

4. Menugaskan salah satu peserta didik dari pasangan itu 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya 

mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil. Kemudian 

berganti peran, begitu juga kelompok lainnya. 

5. Menugaskan peserta didik secara bergiliran atau diacak 

menyampaikan penjelasan teman pasangannya. Sampai sebagian 

peserta didik menyampaikan penjelasanya. 

6. Guru megulangi menjelaskan kembali materi yang sekiranya 

belum dipahami peserta didik. 

7. Penutup 
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Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm, 269 
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b. Kelebihan  

 Dalam kelebihan netode ini sebagai berikut:  

1. Dapat meningkatkan ekspresi siswa dalam menyajikan materi 

pelajaran karena ia mengulangi dari apa yang dikatakan guru 

2. Dapat lebih mempertajam daya ingat siswa tentang pelajaran 

tersebut. 

3. Dapat menyalurkan aspirasi siswa ketika menerangkan kembali 

materi ajar yang telah disampaikan guru. 

4. Interaksi lebih mudah. 

5. Meningkatkan partisipasi anak. 

c. Kekurangan  

 Dalam kekurangan metode ini sebagai berikut: 

1. Sulit dipantau apakah siswa mengulangi yang dijelaskan 

sebelumnya sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Pembelajaran menjadi gaduh, karena banyak peserta yang 

berbicara sekaligus. 

3. Bagi siswa pendiam, sulit rasanya mengikuti model pembelajaran 

seperti ini. 

4. Waktu yang dibutuhkan banyak. 

5. Lebih sedikit ide muncul.
18
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2. Pemahaman Siswa 

a. Pengertian pemahaman 

 Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif Menurut Bloom segala 

upaya yang menyangkut aktivitas dengan otak merupakan ranah 

kognitif. 

Pemahaman(comprehension) menurut Anas Sudijono adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah 

sesuatu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi. 

Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 

memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal itu 

dengan menggunakan kata-katanya sendiri. pemahaman merupakan 

jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan 

atau hafalan.
19

 

 

Dapat penulis simpulkan bahwa  pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk bisa mengerti dari yang sudah tahu dan ingat sehingga 

dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri. 

Pemahaman sangat erat kaitannya dengan berpikir. Pemahaman 

dimiliki seseorang peserta didik berasal dari pemikirannya.
20

Mengerti 

atau memahami adalah dua kata mengandung pengertian-pengertian yang 

berbeda misalnya merasa (perceive) dan bukannya menangkap makna 

gagasan (grasp) atau memahami (comprehed) secara menyeluruh tentang 

sifat atau hakekat sesuatu dan lain-lain.untuk itu kata 

mengerti/memahami akan dilihat dari beberapa segi yaitu: memahami 

sebagai kemampuan melihat hubungan kelompok pertama tentang arti 

“mengerti” menekankan pada kemampuan arti sesuatu jika hal itu tidak 

                                                             
19

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2008), hlm, 50 
20 Taufik TEA, Mendidik Penuh Inspirasi, (Depok: Gema Insani, 2009), hlm, 198 
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dihubungkan dengan konteks tertentu. Itu berarti melihat fakta-fakta 

dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip umum. Misalnya seorang 

guru yang akan mengajar pada sebuah kelas yang belum memiliki 

pengalaman tentang kelas itu sebelumnya. Dalam situasi seperti guru 

akan berhadapan dengan siswa yang memiliki kebiasaan dan sifat yang 

berbeda-beda ada yang baik dan beberapa yang nakal, beberapa yang 

jujur, rapih dan bersih, kotor atau memiliki gangguan emosional.
21

 

Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu 

objek/subjek pembelajaran. Pemahaman di dahului oleh pengetahuan, 

maka pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. 

Pemahaman bukan hanya mengingat fakta, tetapi juga berkenaan dengan 

kemampuan menjelaskan, menafsirkan/kemampuan menangkap makna, 

kemampuan menerjemahkan, menafsirkan/kemampuan eksplotasi.
22

 

b. Tingkatan pemahaman (kawasan kognitif) 

Pemahaman adalah subtaksonomi yang berbicara tentang kegiatan 

mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat 

paling tinggi, yaitu evaluasi. Kawasan kognitif terdiri atas enam tingkatan 

dengan aspek belajar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (Knowledge) yakni, siswa dituntut untuk mampu 

mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya, misalkan fakta, 

terminologi, rumus, strategi pemecahan masalah, dan sebagainya. 

                                                             
21

Abdul Aziz Wahab, Metode dan Model-Model Mengajar, Bandung: Alfabeta, 2009, 

hlm, 19-20 
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 Tim Pengembang MKPD, Kurikulum Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 
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2. Pemahaman (comprehension) yakni, menjelaskan pengetahuan dan 

informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. 

3. Penerapan (application) yakni, kemampuan menggunakan atau 

menerapkan informasi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru. 

4. Analisis(analysis) yakni, kemampuan untuk mengidentifikasi, 

memisahkan dan membedakan pada suatu fakta, pendapat, asumsi, 

kesimpulan dan memeriksa setiap komponen untuk melihat ada-

tidaknya kontradiksi. Jadi, siswa diharapkan dapat menghubungkan 

gagasan dengan cara membandingkan antara gagasan tersebut sesuai 

standar, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari. 

5. Sintesis (synthesis) yakni, kemampuan siswa dalam mengaitkan dan 

menyatukan pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang 

lebih menyeluruh.
23

 

6. Evaluasi (evaluation) yakni, peserta didik dapat memberikan 

penilaian tentang ide atau informasi baru. Mampu mengambil 

keputusan juga memberikan pendapat sesuai dengan penilaian 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu suatu situasi, pernyataan, nilai-

nilai ide maupun informasi.
24
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Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm, 151-152 
24

Ridwan Abdullah Sani, Penilaian Autentik,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm, 103 
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c. Macam-macam pemahaman 

1. Terjemahan 

Yaitu, dapat mengalihkan satu bahasa ke bahasa lain, dari 

abstrak menjadi suatu model dan pengalihan konsep-konsep yang 

dirumuskan dengan kata-kata ke dalam grafik. 

2. Penafsiran  

Yaitu, dapat menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan 

diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagaian dari 

grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan 

pokok. 

3. Ekstrapolasi  

 Yaitu, diharapkan seseorang mampu melihat di balik tertulis, dan 

memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun 

permasalahannya.
25

 

d. Indikator Pemahaman 

Siswa apabila dikatakan mampu memahami pada suatu materi 

pembelajaran. Apabila siswa telah mampu memenuhi indikator sesuai 

yang diharapkan.
26

 

1. Menafsirkan 

Proses ketika siswa dapat mengubah informasi dari satu bentuk 

ke bentuk lain. 

  

                                                             
25

 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT Rajagarafindo Persada, 2013), hlm, 140 
26

Eko Putro Widoyoko, Hasil Pembelajaran di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), hlm, 41-42 
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2. Mencontohkan  

Siswa dapat memberi contoh tentang konsep atau prinsip 

umum. Melibatkan proses identifikasi ciri-ciri pokok dari konsep atau 

prinsip-prinsip umum. 

3. Mengklasifikasikan  

Siswa mengetahui bahwa sesuatu (misalnya, suatu contoh) 

termasuk dalam kategori tertentu (misalnya, konsep atau prinsip). 

Mengklasifikasikan melibatkan proses mendeteksi ciri-ciri sesuai 

dengan pola-pola yang sesuai dengan contoh dan konsep atau prinsip 

tersebut. 

4. Merangkum  

Siswa dapat mengemukakan satu kalimat yang 

mempresentasikan informasi yang diterima atau mengabstraksikan 

informasi yang diterima atau mengabstraksikan sebuah tema. 

5. Menyimpulkan  

Siswa dapat mengabastraksikan sebuah konsep atau prinsip 

yang menerangkan contoh-contoh tersebut dengan mencermati ciri-

ciri setiap contohnya dan menarik hubungan di antara ciri-ciri 

tersebut.  

6. Membandingkan 

 Siswa dapat membandingkan mendekteksi persamaan dan 

perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa, ide, masalah, atau 

situasi.  
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7. Menjelaskan 

Siswa dapat membuat dan menggunakan model sebab atau 

akibat dalam sebuahsistem.  

3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadits, 

melalui kegiatan bimbingan, pengalaman, latihan, serta penggunaan 

pengalaman.
27

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara 

pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan 

studi keislaman yang meliputi al-Qur’an Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqh, 

Tarikh, dan Kebudayaan Islam.
28

Dapat penulis simpulkan bahwa, 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya secara sadar dalam 

pembentukan karakter religius kepada peserta didik untuk mengantarkan 

berakhlak mulia. pada pelajaran Pendidikan Agama Islam mencakup Fiqih, 

Al-Qur’an dan Hadits, akidah akhlak dalam Sejarah kebudayaan Islam 

(Ski). Penulis mengambil Al-Qur’an dan Hadits dengan judul materi Al-

Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidupku. 

 

                                                             
27

Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Risda, 2012), hlm, 11 
28

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 



 

 

20 

TABEL 11.1 

Tabel kompetensi dasar 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.8  Meyakini al-Qur’an, 

Hadis dan ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam  

1.8. 1  Meyakini al-Qur’an, Hadis dan 

ijtihad sebagai sumber hukum 

Islam  

2.8  Menunjukkan perilaku 

ikhlas dan taat beribadah 

sebagai implemantasi 

pemahaman terhadap 

kedudukan al-Qur’an, 

Hadis, dan ijtihad 

sebagai sumber hukum 

Islam  

2.8. 1 Menunjukkan perilaku ikhlas dan 

taat beribadah sebagai 

implemantasi pemahaman 

terhadap kedudukan al-Qur’an, 

Hadis, dan ijtihad sebagai sumber 

hukum Islam  

3.8  Menganalisis kedudukan 

al-Qur’an, Hadis, dan 

ijtihad sebagai sumber 

hukum Islam  

3. 8. 1 Memahami Q.S. al-Isrā’/17:9 dan 

Q.S. an- Nisā/4:59, 105 tentang 

al-Qur’ān, hadis dan ijtihād 

sebagai sumber hukum Islam 

3. 8. 2 Menganalisis kedudukan al-

Qur’an, Hadis, dan ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam  

3. 8. 3 Menjelaskan makna isi al-Qur’ān, 

hadis dan ijtihād sebagai sumber 

hukum Islam  

4.8  Mendeskripsikan 

macam-macam sumber 

hukum Islam  

4. 8. 1 Mendeskripsikan macam-macam 

sumber hukum Islam  

 

Tujuan Pembelajaran materi Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman 

hidupku adalah: 

1. Meyakini al-Qur’an, Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 

2. Menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implemantasi 

pemahaman terhadap kedudukan al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad sebagai 

sumber hukum Islam. 

3. Menganalisis kedudukan al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad sebagai sumber 

hukum Islam. 

4. Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. 
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Adapun materinya sebagai berikut: 

1. Pengertian Al-Qur’an 

 Dari segi bahasa, al-Qur’an berasal dari qara’a – yaqra’u – 

qira’tun ‘ qur’anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. 

Dari segi istilah, al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad Saw. Dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita 

secara mutawwatir, ditulis dengan mushaf, dimulai dengan surah Al 

Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. 

2. Pengertian Hadits 

 Secara bahasa, hadits berarti perkataan atau ucapan. Menurut 

istilah hadits adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan 

(taqrir)yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.  

3. Fungsi Hadits terhadap Al-Qur’an 

a. Menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an yang masih bersifat umum 

b. Memperkuat pernyataan yang ada dalam al-Qur’an 

c. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam al-Qur’an 

d. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur’an  
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4. Macam-macam Hadits 

a. Hadits Mutawattir 

Hadits mutawwatir adalah hadits yang diriwayatkan banyak 

perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi 

sesudahnya dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. 

b. Hadits Masyur 

Hadits masyur adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua 

orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawwatir, 

namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak 

tabi’insehingga tidak mungkin bersepakat dusta. 

c. Hadits Ahad 

Hadits ahad adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh 

satu atau dua orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat 

mutawwatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang 

meriwayatkannya (perawi), hadits ini dibagi kedalam tiga bagian, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Hadits Sahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang 

adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya 

bersambung kepada Rasulullah Saw, tidak tercela, dan tidak 

bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. 

b) Hadits Hasan, adalah hadits yang diriwayatkn oleh perawi 

yang adil, tetapi kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak 

cacat, dan tidak bertentangan. 
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c) Hadits Da’if, yaitu Hadits yang tidak memenuhi kualitas hadits 

sahihdan hadits Hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadits 

ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan 

sebagai motivasi dalam ibadah. 

d)  Hadits Maudu’, yaitu hadits yang bukan bersumber kepada 

rasulullah saw atau hadits palsu. Hadits ini jelas tidak dapat 

dijadikan landasan hukum, hadits ini tertolak. 

5. Pengertian Ijtihad 

 Kata Ijtihad berasal dari bahasa arab ijtahada – yajtahidu–

ijtihadanyang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-

sungguh mencurahkan tenaga. Sedangkan menurut istilah, 

mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh 

dalam menetapkan satu hukum. 

6. Bentuk-bentuk Ijtihad 

a. Ijma’ 

Ijma’adalah kesepakatan para ulama ahli Ijtihaddalam 

memutuskan suatu perkara atau hukum. 

b. Qiyas 

Qiyas adalah mempersamakan/ menganalogikan masalah 

baru yang tidak terdapat dalam al-Qur’an atau Hadits yang sudah 

terdapat hukumnya dalam al-Qur’an dan Hadits karena kesamaan 

sifat atau karakternya. 

 



 

 

24 

c. Maslahah mursalah 

Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang 

menitiberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan 

hakiki-universal terhadap syari’at Islam. 

7. Pembagian hukum Islam 

 Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu 

hukum taklifidan hukum wad’i. hukum taklifiadalah tuntunn Allah 

Swt. Yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum 

wad’iadalah perintah Allah Swt. yang merupakan sebab, syarat, atau 

penghalang bagi adanya sesuatu. 

Hukum taklifiterbagi ke dalam lima bagian, yaitu sebagai berikut. 

a. Wajib, yaitu aturan Allah Swt. yang harus dikerjakan, dengan 

konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan 

jika ditinggalkan akan berakibat dosa. 

b. Sunnah, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan 

konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika 

ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. 

c. Haram, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau 

perbuatan. Konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan 

akan mendapatkan dosa dan hukuman, 

d. Makhruh, yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan. 

Konsekuensi hukum ini adalah jika dikerjakan tidaklah berdosa, 

akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. 
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e. Mubah, sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh untuk 

ditinggalkan.
29

 

 

4. Pengaruh Pelaksanaan Metode Artikulasi terhadap Pemahaman 

Siswapada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam 

menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
30

Dan juga sebagai cara pembentukan atau pemantapan 

pengertian peserta didik terhadap suatu penyajian informasi/bahan 

ajar.
31

Kegiatan belajar mengajar melahirkan interaksi yaitu sebagai suatu 

proses untuk mencapai tujuan pngajaran. Guru dengan sadar berusaha 

mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi peserta didik, dalam 

mengajar guru jarang sekali menggunakan sat metode karena mereka 

menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. 

Penggunaan metode satu lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar 

mengajar yang membosankan bagi anak didik. Jalan pengajaran pun 

nampak kaku, anak didik terlihat kurang bergairah belajar. Kejenuhan dan 

kemalasan menyelimuti kegiatan belajar peserta didik. Maka, digunakan lah 

metode yang bervariasi.
32
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Pembelajaran Metode artikulasi merupakan strategi pembelajaran 

yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini, 

siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing 

anggotaya bertugas mewancarai teman kelompoknya tentang materi yang 

baru dibahas. Skill pemahaman sangat diperlukan dalam metode pembejaran 

ini. yang membedakan metode artikulasi lainnya adalah penekanannya pada 

komunikasi siswa kepada teman satu kelompoknya karena di sana ada 

proses wawancara dengan teman satu kelompoknya serta dengan cara setiap 

siswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat kelompoknya. 

Kelompok ini pun terdiri dari dua orang.
33

 

Pemahaman tumbuh karena adanya proses berpikir yang sistematis 

dan jelas. Maka, kita akan menemui kesulitan bila memahami yang rumit, 

sedangkan sesuatu hal yang mudah akan gampang dipahami. hal-hal yang 

bisa mempengaruhi terjadinya pemahaman adalah sistematisnya dalam 

memberikan materi, karena materi akan masuk ke otak jika masuknya 

secara teratur serta, kejelasan dari materi yang disajikan.
34

 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam menurut Zakiyah Darayat dikutip 

oleh Heri Gunawan adalahsuatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh (kaffah). Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat 

mengamlkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

adapun kaitannya dengan judul yang penulis buat ini adalah seorang guru 

harus melakukan suatu cara/metode dalam belajar yang bervariasi yakni 
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salah satunya metode artikulasi. dalam belajar yang kebanyakan siswa 

merasa malu untuk menanyakan pertanyaan langsung terhadap guru 

sehingga metode ini diharapkan agar siswa bertukar fikiran dengan 

temannya belajar saling bertukar terhadap teman sebangkunya.dapat 

mendorong siswa mengaktifkan serta menambah pemahaman dalam 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

B. Penelitian Relevan  

1.   Pada tahun 2008. Ernaneli Mahasiswi UIN Suska Riau melakukan 

penelitian dengan Judul Penerapan Metode Artikulasi Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik 

Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 030 Sibuak Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penulis lakukan akan 

tetapi terdapat perbedaan yaitu ernaneli meneliti tentang meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada variabel Y sedangkan penulis meneliti 

Pemahaman siswa.   

2.  Pada tahun 2013. Lailatul Khomariah mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Strategi Pembelajaran Aktif Model Artikulasi terhadap Hasil Belajar pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negri 

Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Meskipun sama 

Lailatul Khomariah ada kesamaanya dengan penelitian yang penulis 

lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang rasa Metode Artikulasi sebagai 

variabel X namun pada variabel Y nya berbeda. Variabel Y pada 
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penelitian lailatul khomariah adalah hasil belajar siswa, sementara variabel 

Y yang penulis teliti adalah Pemahaman siswa. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk mengukur 

variabel dalam penelitian. Variabel yang dioperasionalkan adalah pengaruh 

pelaksanaanMetode Artikulasi yang dilambangkan X (independent variabel) 

dan pemahaman siswa yang dilambangkan dengan variabel Y (dependent Y). 

Adapun konsep operasional metode artikulasi adalah: 

1. Guru menyampaikan   kompetensi yang ingin dicapai 

2. Guru menyajikan materi  

3. Untuk mengetahui daya serap peserta didik, dibentuk kelompok 

berpasangan dua orang 

4. Menugaskan salah satu peserta didik dari pasangan itu menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru  

5. Pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil. Kemudian 

berganti peran, begitu juga kelompok lainnya. 

6. Menugaskan peserta didik secara bergiliran atau diacak menyampaikan 

penjelasan teman pasangannya. Sebagian peserta didik menyampaikan 

penjelasanya. 

7. Guru mengulangi menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 

dipahami peserta didik. 

8. Guru bersama siswa menutup pelajaran 

Konsep operasional untuk pemahaman siswa yaitu: 



 

 

29 

1. Siswa mampu menafsirkan pengertian al-Qur’an dan Hadits pedoman 

hidupku 

2. Siswa mampu menunjukan macam-macam Al-Qur’an dan Hadits 

pedoman hidupku 

3. Siswa mampu mengklasifikasikan materi Al-Qur’an dan Hadits pedoman 

hidupku 

4. Siswa mampu merangkum materi Al-Qur’an dan Hadits pedoman hidupku 

5. Secara mampu menyimpulkan materi pelajaram yang diberikan guru 

dengan kata-kata sendiri 

6. Siswa mampu membandingkan materi Al-Qur’an dan Hadits pedoman 

hidupku 

7. Siswa mampu menjelaskan Al-Qur’an dan Hadits pedoman hidupku 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Sehubungan dengan masalah yang  diteliti, peneliti berasumsi bahwa 

pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berbeda-

beda. Dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pun 

bervariasi. 

2. Hipotesis  

Ha : Ada Pengaruh yang signifikan Pelaksanaan Metode Artikulasi 

terhadap Pemahaman Siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur 
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Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan Pelaksanaan Metode Artikulasi 

terhadap pemahaman siswa pada mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 


