
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

Dalam penelitian ini variabel utama adalah kemampuan aspek kognitif

siswa. Kemampuan atau kompetensi bukanlah merupakan temuan baru, akan

tetapi istilah kemampuan sudah lahir sejak pendidikan berkembang di

lembaga-lembaga pendidikan, banyak sekali para teoriawan yang membahas

kemampuan ataupun kompetensi dalam kapasitas guru dan siswa-siswa. Secara

defenisi kemampuan adalah kompetensi dasar yang dapat dilakukan oleh para

siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap.Kemampuan

merupakan target, sasaran, standar sebagaimana yang telah digariskan oleh

Benyamin. S. Bloom, dan Gagne pada teorinya dalam buku Martinis

Yaminpada aspek kognitif.1 Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan

siswa dalam menerima materi pembelajaran dimana kemampuan yang

dimaksud oleh Bloom termasuk dalam aspek kognitif dalam pembelajaran.

Untuk mencapai kemampuan kognitif itu guru harus mampu menggunakan

kata-kata operasional dalam membuat KD maupun Indikator yang disesuaikan

dengan tingkat kemampuan dasar pengetahuan rendah, menengah, dan tinggi.

1. Pengertian Kognitif

Ranah Kognitif (Al- Nahiyah al- Fikriyah) = adalahالناحیة  الفكریة 

ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya

1Martinis Yamin, 2012, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Ciputat, PT
Referensi, h. 127.
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yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif.

Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari

jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang

dimaksud adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis,

dan evaluasi yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk
mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang fakta nama,
istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan
kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini
adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Salah satu
contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah peserta
didik dapat menghafal surat al- Ashr, menerjemahkan dan
menuliskannya secara baik dan benar, sebagai salah satu materi
pelajaran kedisiplinan yang diberikan oleh guru pendidikan agama
Islam di sekolah.

b. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk
mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan
kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat
melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dapat dikatakan
memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau
memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan
kata-katanya sendiri.. pemahaman lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.
Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang pemahaman
ini misalnya adalah : peserta didik atas pertanyaan Guru pendidikan
agama Islam dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang
terkandung dalam surat Al-Ashr secara lancar dan jelas.

c. Penerapan atau aplikasi (application) adalah kesanggupan seseorang
untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun
metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teoridan
sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkrit. Aplikasi atau
penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi
ketimbang pemahaman. Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang
penerapan misalnya adalah : peserta didik mampu memikirkan tentang
penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan Islamseperti tersebut di
atas, dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga, sekolah
maupun masyarakat.

d. Analisis (analyisis) adalah kemampuan sesorang untuk merinci atau
menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang
lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian
atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya, jenjang
analisis adalah setingkat lebih tingggi ketimbang jenjang aplikasi.



Contoh : Peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik
tentang wujud nyata dari kedisiplinan seorang siswa dirumah, di
sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat,
sebagai bagian dari ajaran Islam.

e. Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan
kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses
yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis,
sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk
pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi
ketimbang analisis. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang
sintesis ini adalah : peserta didik dapat menulis karangan tentang
pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Dalam
karangannya itu peserta didik juga dapat mengemukakan secara jelas,
amanat Bapak presiden Soeharto dalam upacara Peringatan Hari
Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1995 yang telah mencanangkan
kedisiplinan kerja, kedisiplinan dalam hal kebersihan dan menjaga
kelestarian alam, maupun kedisiplinan dalam mentaati peraturan lalu
lintas, yang pada hakikatnya adalah merupakan perintah Allah SWT
sebagaimana tersebut dalam surat Al-Ashr.

f. Penilaian, penghargaan atau Evaluasi (Evaluation) adalah merupakan
jenjangberpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut Taksonomi
Bloom. Penilaian atau evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang
untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide,
misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia
akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-
patokan atau kriteria yang ada salah satu contoh hasil belajar kognitif
jenjang evaluasi adalah: peserta didik mampu menimbang-nimbang
tentang manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang yang berlaku
disiplin dan dapat menunjukkan mudrat atau akibat-akibat negatif yang
akan menimpa seseorang yang bersifat malas atau tidak berdisiplin,
sehingga pada akhirnya sampai pada kesimpulan penilaian, bahwa
kedisiplinan merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari.2

2. Proses Pembelajaran

Pengertian proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan

2Anas Sudijono, 2005, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, h, 50.



tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan

kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar

dapat belajar dengan baik.3

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran,

walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan,

guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi

pelajaran hingga mencapai sesuatu obyektif yang ditentukan (aspek

kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta

ketrampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik.

Para  ahli merumuskan pengertian pembelajaran:

1. Menurut  Syaiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa

menggunakan azaz pendidikan maupun teori belajar yang merupakan

penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan

proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru

sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik.

2. Menurut Corey Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan

seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta

dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon

terhadap situasi tertentu.

Menurut Oemar Hamalik Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang
tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material pasilitas, perlengkapan
dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri atas siswa, guru
dan tenaga lainnya, misalnya tenaga labolatorium. Materil meliputi buku-

3http://www.Psychologymania.com/2012/12/Pengertian-proses-pembelajaran, di unduh
tgl 20 Mei 2013



buku, papan tulis fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas
dan perlengkapan audio visual juga computer. Prosedur meliputi jadwal dan
metode penyampaian informasi, praktek, belajar, ujian, dan sebagainya.4

Dari teori yang dikemukakan para ahli tentang pembelajaran dapat

kita simpulkan bahwa Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi

lingkungan untuk menciptakan kondisi Belajar bagi peserta didik dan juga

untuk mempersiapkan Peserta didik untuk menjadi  Warga Masyarakat yang

baik, karena seorang warga negara yang baik bukan menjadi konsumen,

tetapi yang lebih penting adalah menjadi seorang produsen, maka ia harus

memiliki keterampilan berbuat dan bekerja dalam arti kata dapat

menyumbangkan dirinya kepada kehidupan yang baik dan bermanfaat buat

masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasululloh

SAW dalam salah satu hadisnya :

عبدبنحممدثنايب،عرٰ األبنديازبنمحدأسعيدبوأثنار،الصفاعمربنمحنالرعبدناخربأ
بر،جاعنء،عطاعنجريج،ابنعنكرية،أيببنامللكعبدثنارام،بنعليثنامي،حلضرااهللا
5)لبيهقيرواه(سالناانفعهمسالناخريوسلمعليهاهللاصلىاهللارسوللَ قا: لقا

“Orang paling baik adalah orang yang lebih bermanfaat untuk orang

lain”.

Salah satu mimpi paling tua dalam pendidikan ialah bahwa mungkin

ada suatu cara untuk menjadikan siswa lebih cerdas  bukan hanya lebih

berpengetahuan informasi baru (Beyer, 1998). Barangkali suatu hari

seseorang akan mengusulkan “ pil cerdas” yang akan mempunyai efek ini;

tetapi sementara itu beberapa kelompok peneliti telah mengembangkan dan

4 Rama Yulis,2008, Ilmu Pendidikan Islam Islam, Jakarta, PT, Kalam Mulia, h. 239.
5 Bari’ Irfan Taufiq, 1992, Sahih  Kunuzi Al-sunnah Al-nabawiyyah, Daru Al-fikri, Beirut,

Libanon, h. 98.



mengevaluasi program-program pengajaran yang dirancang untuk

meningkatkan kemampuan berpikir umum siswa, seperti pengayaan

intstrumental dimana siswa bekerja melalui serangkaian latihan dengan

menggunakan kertas dan pensil yang dimaksudkan untuk membangun

kemampuan-kemampuan intelektual seperti pengkategorian atau

perbandingan dalam belajar.6

3. Penilaian Hasil Belajar Kognitif

Pasal 25 (4) Peraturan Pemerintah nomor  19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa kompetensi lulusan

mencakup sikap, pengetahuan,  dan keterampilan. Ini berarti bahwa

pembelajaran dan penilaian harus mengembangkan kompetensi peserta

didik yang berhubungan dengan ranah afektif (sikap), kognitif

(pengetahuan), dan psikomotor (keterampilan).

4. Pendidikan Agama Islam

1) Pengertian pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam  (PAI)  adalah  usaha sadar untuk

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan Islam
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Dengan
memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan
kerukunan antar ummat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan
persatuan nasional. Usaha pembelajaran Pendidikan agam Islam di
sekolah diharapkan agar mampu membentuk kesalehan pribadi dan
sekaligus kesalehan sosial sehingga pendidikan agama diharapkan
mampu menciptakan ukhwah Islamiyah, dalam arti luas, yaitu ukhwah fi
al-ubudiyah, ukhwah fi al-insaniyah, ukhwah fi al-wathaniyah wa-nasab,
dan ukhwah fi din al-Islam.7

6 Robert E. Slavin, 2009, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktek jilid II, Jakarta, PT.
Indeks, h. 36.

7Muhaimin, 2002, Paradigma Pendidikan Islam, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h.
76.



Karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan

mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas tersebut.

Sungguhpun masyarakat berbeda-beda agama, ras, etnis, tradisi, dan

budaya, tetapi bagaimana melalui keragaman ini dapat dibangun suatu

tatanan hidup yang rukun, damai dan tercipta kebersamaan hidup serta

toleransi yang dinamis artinya berkembang dari segala asfek kehidupan

khususnya dalam membangun bangsa Indonesia.

Jadi, Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang

dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk

mencapai yang telah ditetapkan.

2) Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai suatu disiplin ilmu,

mempunyai karakteristik, seperti jujur, adil, sopan, berakhlak mulia  dan

tujuan yang berbeda dari dispilin ilmu yang lain. Bahkan sangat mungkin

berbeda sesuai dengan orientasi dari masing-masing lembaga yang

menyelenggarakanya.

Pusat kurikulum Depdiknas mengemukakan bahwa pendidikan

agama Islam di Indonesia adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan ke imanan, peserta didik melalui pemberian dan

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta

pengalamanpeserta didik tentang Islam, sehingga menjadi manusia



muslimyang terus berkembang dalam hal ke imanan, ketakwaanya

kepada Allah SWT. serta berakhlak muliadalam kehidupan pribadi,

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pendidikan agama Islam disamping bertujuan

menginternalisasikan (menanamkan dalam pribadi) nilai-nilai Islami,

seperti akhlaknya pada sesam manusia, pada lingkungannya dan pada

Allah SWT juga mengembangkan anak didik agar memiliki kedewasaan

atau kematangan dalam berpikir, beriman, dan bertaqwa kepada Allah

SWT. Di samping itu juga mampu mengamalkan nilai-nilai yang mereka

dapatkan dalam proses pendidikan, sehinggga menjadi pemikir yang baik

sekaligus pengamal ajaran Islam yang mampu berdialog dengan

perkembangan kemajuan zaman.

Menurut Nizar tujuan Pendidikan Agama Islamsecara umum
dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok, jismiyat, ruhiyyat dan aqliyyat,
tujuan jismiyyat berorientasi kepada tugas manusia sebagai khalifah fi al-
arhd, sementara itu tujuan ruhiyyat berorientasi kepada
kemampuanmanusia menerima ajaran Islam secara kaffah; sebagai abd,
dan tujuan Aq-liyyat berorientasi kepada pengembangan intelligence otak
peserta didik.8

Dari beberapa defenisi di atas, Tujuan pendidikan agama Islam

identik dengan tujuan agama Islam itu sendiri,seperti yang Allah gariskan

dalam Al-Quran:9



8Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, 2009, Metode dan Teknik Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam, Bandung, PT. Refika Aditama, h. 8.

9QS. Al-Kahfi Ayat 110.



Artinya : Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia
mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada
Tuhannya".

Karena tujuan agama Islam adalah agar manusia memiliki

keyakinan yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.

Keyakinan ini akan menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan

melalui berbagai proses usaha yang dilakukan. Dengan demikian tujuan

pendidikan agama Islam merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh

pendidik Islam itu sendiri.

Pendidikan agama Islam juga adalah sebagai usaha untuk

mengarahkan dan membimbing manusia agar mampu menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta meningkatkan

pemahaman, penghayatan dan pengamalan mengenai agama Islam,

sehingga menjadi manusia muslim, berakhlak mulia dalam kehidupan

baik secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan menjadi insan

yang beriman hingga mati dalam ke adaan Islam. Hal ini sebagai mana

yang tertuang dalam Al- Qu’ran sebagai Berikut :10

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali
kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

10 QS Ali Imran Ayat 102.



3) Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah

Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah

SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia

dengan mahluk lain dan lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan

agama Islam identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam karena

materi yang terkandung didalamnya merupakan perpaduan yang

melengkapi yang satu dengan yang lainnya.

Mata pelajaran PAI di sekolah umum (SD/SMP/SMA/SMK)

mencakup lima aspek, yaitu aspek Al-Quran/Hadist, aspek keimanan,

aspek akhlak, aspek fiqih/ibadah dan aspek tarikh(Sejarah Islam). Sedang

dalam mata pelajaran PAI dimadrasah (MI/MTS/MA) masing-masing

aspek tersebut menjadi bidang studi yang berdiri sendiri, yaitu bidang

studi Al-Quran Hadist, Aqidah Akhlak, Fikih Ibadah dan Sejarah Islam.

4) Kedududukan Pendidikan Agama Islam

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

Nasional, pada Bab I tentang kedudukan umum pasal I ayat (1)

disebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terncana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa,dan Negara.11

11 Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) UU RI No. 20 Tahun 2003,
2009, Jakarta: Sinar Grafika,  h. 65.



Hal ini sesuai dengan rumusan UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional dalam penjelasan UUSPN mengenai

pendidikan agama dijelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan aspek kognitif siswa
dalam proses pembelajaran

Perubahan yang terjadi pada tingkah laku seseorang itu akibat dari

belajar yang telah dilakukan oleh individu. Perubahan itu adalah hasil yang

telah dicapai  dari proses belajar.12 Jadi, untuk mengetahui hasil belajar

dalam bentuk “perubahan” harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi

oleh faktor dari dalam diri individu dan di luar invidu. Adapun

penjelasannya sebagai berikut:

a. Lingkungan

Lingkungan Merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam

lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai

kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara

lingkungan biotik dan abiotiktidak dapat dihindari. Itulah hukum alam

yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai mahluk hidup yang

tergolong kelompok biotik. Selama hidup anak didik tidak bisa

menghindari diri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya.

Interaksi dari kedua lingkungan yang berbeda ini selalu terjadi dalam

12 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 2008,  Jakarta,  PT. Rineka Cipta, h. 175.



mengisi kehidupan anak didik. Keduanya mempunyai pengaruh yang

cukup signifikan terhadap belajar anak didik di sekolah.

b. Instrumental

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan

tentu saja pada tingkat kelembagaan. Dalam rangka melicinkan ke arah

itu diperlukan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan

jenisnya. Semuanya dapat diperdayagunakan menurut fungsi masing-

masing kelengkapan sekolah. Kurikulum dapat dipakai oleh guru dalam

merencanakan program pengajaran. Program sekolah dapat dijadikan

acuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sarana dan

fasilitas yang tersedia harus dimanfaaatkan sebaik – baiknya agar

berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan belajar anak didik di

sekolah.

c. Kondisi Fisiologis

Kondisi Fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap

kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar

jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan

kelelahan. Anak- anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan

belajarnya dibawah anak – anak yang tidak kekurangan gizi, mereka

akan mudah lelah, mudah mengantuk dan sukar menerima pelajaran.

Aspek fisiologis ini di akui mempengaruhi pengelolaan kelas

perlu memperhatikan tinggi rendahnya postur tubuh anak didik. Pstur

tubuh anak didik yang tinggi sebaiknya ditempatkan di belakang anak



didik yang bertubuh pendek. Hal ini dimaksudkan agar pandangan anak

didik ke papan tulis tidak terhalang oleh anak didik yang bertubuh

tingggi. Demikian juga anak didik yang berjenis kelamin sama,

dikelompokkan pada kelompok sejenis. Pola pengelompokan yang

demikian sangat baik dalam pandangan moral dan agama. Tentu saja

dengan demikian akan menambah  konsentrasi dalam belajar siswa di

sekolah.

d. Kondisi Psikologis

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu,

semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar

seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari faktor

lain seperti faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor psikologis  dari

dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan itensitas

belajar seorang anak. Oleh karena itu, minat, kecerdasan, bakat,

motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif  adalah faktor-faktor

psikologi yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevandimaksudkan untuk menghindari kesamaan

penelitian, disamping itu untuk menunjukkan keaslian penelitian, bahwa topik

ini belum pernah diteliti, dengan mengenal penelitian terdahulu sangat

membantu peneliti dalam memilih dan menetapkan desain penelitian yang

sesuai, karena peneliti telah memperoleh gambaran dan perbandingan dari



desain-desain yang telah dilakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan

penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Rohmat Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan Tahun 2011 dengan judul “Hasil belajar kognitif Pendidikan agama

Islam siswa SMP Yayasan Tunas Harapan Kecamatan Payung Sekaki”. Subjek

dalam penelitian ini adalah Siswa SMP Yayasan Tunas Harapan kecamatan

Payung Sekaki, sedangkan objeknya adalah Hasil belajar kognitif Pendidikan

agama Islam, yang mana penelitian ini dikategorikan baik dengan persentase

yang diperoleh sebesar 86%.

Berdasarkan hasil penelitian diatas ada kesamaannya dengan penelitian

yang penulis lakukan, namun secara subtansi memiliki perbedaan yang

mendasar,Sedangkan penulis meneliti tentang “Kemampuan Asfek Kognitif

Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Jurusan

Tehnik Otomotif Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik judul

maupun permasalahan penelitian yang penulis bahas dalam penelitian ini

belum pernah diteliti sebelumnya oleh penelitian-penelitian lain.

C. Konsep Operasional

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti merujuk kepada teori-teori

yang berkaitan dengan kemampuan aspek kognitif dalam pembelajaran

pendidikan agama Islam. Secara ringkas gambaran indikator kemampuan aspek

kognitif dalam pembelajaran pendidikan agama Islamsebagai berikut:

1. Siswa dapat Membaca QS. Al-Rum Ayat :41-42 dengan baik dan benar



2. Siswa dapat menjelaskan Ayat- ayat Al-Quran tentang menjaga kelestarian

lingkungan hidup

3. Siswa dapat menjelaskan tanda-tanda beriman kepada kitab-kitab Allah

4. Siswa dapat menyebutkan pengertian dan nama-nama kitab  yang wajib

diketahui bagi ummat muslim

5. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan maksud menghargai karya orang

lain

6. Siswa dapat menyebutkan hadist tentang menghargai karya orang lain

7. Siswa dapat menjelaskan pengertian dosa

8. Siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan macam-macam dosa besar

9. Siswa dapat menyebutkan pengertian dan contoh-contoh perilaku

husnuszan terhadap Allah

10. Siswa dapat menjelaskan pengertian husnuszan kepada diri sendiri dan

sesama manusia

11. Siswa dapat menjelaskan pengertian hukum Islam

12. Siswa dapat menyebutkan pembagian hukum taklifi

13. Siswa dapat menjelaskan pengertian ibadah

14. Siswa dapat menjelaskan perkembangan sejarah dakwah Rasulullah pada

masa periode mekkah

15. Siswa dapat menyebutkan  orang-orang yang pertama kali masuk Islam.

Faktor-faktor pendukung Kemampuan aspek Kognitif Siswa Dalam

Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Jurusan Tehnik Otomotif

di SMK Taruna Pekanbaru dapat dibagi menjadi dua, yaitu:



1. Faktor intern

a. Motivasi siswa sangat tinggi saat belajar pendidikan agama Islam.

b. IQ siswa sangat tinggi saat belajar pendidikan agama Islam.

c. Kondisi fisik siswa sehat saat proses belajar mengajar.

2. Faktor Ekstern

a. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas yang lengkap.

b. Para guru pendidikan agama Islam memiliki latar belakang pendidikan

yang bagus, yaitu memperoleh lulusan sarjana S1 dari Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan UIN SUSKA RIAU.

c. Kondisi Lingkungan yang nyaman, jauh dari kebisingan , seperti jauh

dari jalan raya dan tidak mengganggu saat proses belajar mengajar.


