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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar  

  Prestasi belajar merupakan suatu kata majemuk yang terbentuk dari 

kata “Prestasi” dan “Belajar”. Prestasi adalah bukti keberhasilan yang telah 

dicapai, sedangkan belajar adalah suatu aktifitas atau psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan – 

perubahan dalam pengetahuan (pemahaman), ketrampilan dan nilai atau sikap 

perubahan itu bersifat secara relative, konstan dan berbekas (Fauziyah 

2008:5). Menurut Sagala  (2010:14-36) belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memeperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Menurut Arikunto (2013:4) prestasi belajar selalu 

dikaitkan dengan evaluasi, menurutnya prestasi adalah sesuatu yang telah 

diperoleh siswa dalam satu semester yang disimpulkan dalam laporan 

pendidikan atau raport. 

 Dari pengertian prestasi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa 

setelah melakukan pembelajaran disekolah yang menghasilkan perubahan – 

perubahan dalam pengetahuan (pemahaman), ketrampilan dan sikap yang 

ditunjukan dengan nilai atau angka. 
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhi baik didalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor 

– faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam 

rangka siswa dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik – baiknya. Faktor-

faktor belajar banyak jenisnya, menurtut Slameto (2010:54-71) faktor – faktor 

itu antara lain yaitu: 

1) Faktor-Faktor Intern 

a) Faktor Jasmaniah 

Didalam faktor jasmaniah terdapat beberapa penyebab yang 

mempengaruhi belajar siswa antara lain yaitu : (1) faktor kesehatan 

seperti mudah pusing, ngantuk jika badan lemah, kurang darah ataupun 

gangguan kesehatan lainnya, (2) cacat tubuh, seperti buta, setengah buta 

ataupun kurang sempurnanya tunuh,  

a) Faktor Psikologis 

Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar siswa antra lain 

yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan  

kelelahan. 

b) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu: (1) kelelahan jasmani yang 

terlihat dengan lemahnya lunglai tubuh dan kecenderungan untuk 
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membaringkan tubuh, (2) kelelahan rohani, dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. 

2) Faktor-Faktor Ekstern 

a) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluaarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. 

b) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup, metode 

pengajaraan, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh teerhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam 

masyarakat seperti keberadaan siswa dalam masyarakat, media masa, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

3. Indikator Prestasi Belajar 

  Indikator merupakan ukuran, karakteristik  ciri – ciri, pembuatan atau  

proses yang berkonstribusi, menunjukan ketercapaian suatu kompetensi dasar. 

Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja oprasional yang dapat 

diukur seperti: mengidentifikasi, mengitung, membedakan, menyimpulkan, 
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menceritakan kembali, mempraktekan, mendemonstrasikan, dan 

mendeskripsikan (Komalasari 2011 : 170-171) 

 Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa 

adalah mengetahui garis – garis besar indikator (petunjuk adanya prestasi 

tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan dan 

diukur. Berikut jenis indikator prestasi belajar (Syah 2013 : 148).    

Tabel: 1 

Jenis, Indikator dan Cara Evaluasi Prestasi 

Ranah /Jenis 

prestasi 

Indikator Cara Evaluasi 

A. Ranah Cipta 

(Kognitif) 

  

1. Pengamatan 

 

1. Dapat menunjukan 

2. Dapat membandingkan 

3. Dapat menghubungkan 

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis 

3. Observasi  

2. Ingatan 1. Dapat menjelaskan 

2. Dapat menunjukan 

kembali 

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

3. Pemahaman 

 

1. Dapat menjelaskan 

2. Dapat mendefinisikan 

dengan lisan sendiri 

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis 

4. Penerapan 

 

1. Dapat memberikan 

contoh 

2. Dapat menggunakan 

secara tepat 

1. Pemberian 

tugas 

2. Tes tertulis 

3. Observasi 

5. Analisis 

 

1. Dapat menguraikan 

2. Dapat mengklasifikasikan 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian 

tugas 

6. Sintesis 

 

1. Dapat menghubungkan 

2. Dapat meyimpulkan 

Dapat 

menggeneralisasikan 

1. Tes tertulis 

2. Pemberian 

tugas 

 

 

B. Ranah Rasa 

(Afektif)  
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1. Penerimaan 1. Menunjukan sikap 

menerima 

2. Menunjukan sikap 

menolak 

1. Tes tertulis 

2. Observasi 

3. Tes skala sikap 

2. Sambutan 

 

1. Kesediaan berpartisipasi 

2. Kesediaan memanfaatkan 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas 

Observasi 

3. Apresiasi 

 

1. Menganggap penting dan 

bermanfaat 

2. Menganggap indah dan 

harmonis 

3. Mengagumi 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas 

Observasi 

4. Internalisasi 1. Mengakui dan meyakini 

2. Mengingkari 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas ekspresif 

3. Observasi 

5. Karakterisasi 

 

1. Melembagakan atau 

meniadakan 

2. Menjelmakan dalam 

pribadi dan perilaku 

sehari – hari 

1. Pemberian 

tugas ekspresif 

2. Observasi 

 

C. Ranah Karsa 

(Psikomotor) 

  

1. Ketrampilan 

bergerak 

dan 

bertindak 

 

1. Mengkoordinasikan gerak 

mata, tanngan, kaki dan 

anggota tubuhnya 

1. Observasi 

2. Tes tindakan 

2. Kecakapann 

ekspresi 

verbal dan 

non verbal 

1. Mengucapkan 

2. Membuat mimic dan 

gerak jasmani 

1. Tes lisan 

2. Observasi 

3. Tes tindakan 

 

  Jadi perolehan dan ukuran data prestasi belajar siswa sebagaimana terurai 

di atas adalah untuk mengetahui garis – garis besar indikator dan cara 

mengevaluasi seberapa jauh tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. 
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4. Syarat Agar Peserta Didik Berhasil Belajar 

  Menurut Muhibin Syah (2013: 150) keberhasilan dalam arti luas berarti 

keberhasilan yang meliputi ranah cipta, rasa dan karsa siswa. Sedangkan 

menurut Djamarah (2010:105) suatu proses belajar mengajar tentang suatu 

bahan pengajaran dikatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus 

(TIK)-nya dapat tercapai. Untuk mengetahui TIK, guru perlu mengadakan tes 

formatif setiap menyajikan satu bahasan pada siswa. 

 Jadi keberhasilan belajar dapat dikatakan ketika siswa telah mencapai 

tujuan instruksional yang meliputi ranah cipta (penngamatan, pemahaman, 

ingatan, penerapan, analisis dan sintesis), rasa (penerimaan, sambutan, 

apresiasi, internalisasi dan karakterisasi) dan karsa (ketrampilan bergerak dan 

bertindak, kecakapan ekspresi verbal dan non verbal). 

  Menurut Sagala (2010:57) agar prestasi dapat berhasil belajar 

diperlukan syarat tertentu antara lain:  

a. Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai dengan 

berfikir yang kritis, logis, sintesis dan objektif. 

b. Menimbulkan minat yang tinggi teerhadap mata pelajaran 

c. Bakat dan minat yang khusus bagi para siswa dapat dikembangkan sesuai 

potensinya 

d. Menguasai bahan – bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 

pelajaraan disekolah yang menjadi lanjutannya. 

e. Menguasai salah satu bahasa asing, terutama bahasa inggris ( English 

Comperhension Test) 

f. Tidak mengalami masalah penyesuaian diri dan seksual (Stabilitas psikis) 
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g. Menguasai teknik belajar. 

 Dari pemaparan syarat tersebut maka dapat diambil kesimpulan yaitu 

agar hasil belajar (prestasi belajar) peserta didik dianggap berhasil maka 

diperlukan syrat diantaranya kemampuan berfikir yang tinggi, menimbulkan 

minat belajar, bakat dan minat peserta didik dapat berkembang sesuai 

potensinya, menguasai salah satu bahasa asing dan stabilitas psikis.  

5. Batas Minimal Prestasi Belajar. 

  Setelah mengetahui indikator prestasi belajar yang terpapar di atas, dan 

mengetahui syarat agar peserta didik berhasil belajar maka seorang guru perlu 

mengetahui bagaimana kiat menetapkan batas minimal keberhasilan belajar 

para siswanya. 

   Adapaun jenis penilaiannya menurut Djamarah (2010:106) dapat 

digolongkan kedalam jenis penilaian sebagai berikut: 

a. Tes Formatif 

 Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini 

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu 

dalam waktu tertentu. 

b. Tes Subjektif 

 Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 

diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannnya adalah untuk memperoleh 

gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar 
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siswa. Hasil tes sumatif ini digunakan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapot.  

c. Tes Sumatif 

 Tes ini diadakan untuk mengikur daya serap siswa terhadpa bahan 

pokok – pokok bahasan yang telah diajarkan dalam satu semester, satu 

atau dua tahun pelajaran. Tujuannya ialah untuk menetapkan tingkat atau 

taraf keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Hasil 

tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaiakan kelas, menyusun peringkat 

atau sebagai ukuran mutu sekolah. 

 Menurut Muhibin Syah (2013:150-151) menetapkan batas minimal 

keberhasilan belajar siswa selalau berkaitan dengan upaya pengungkapan hasil 

belajar. Ada beberapa alternatif norma pengukuran tingkat keberhasilan siswa 

setelah mengikiti proses belajar-mengajar. Diantara norma – norma tersebut 

ialah: 

a. Norma skala angka dari 0 sampai 10 keberhasilan belajar dinyatakan 

mulai dari 5,5 atau 6. 

b. Norma skala angka dari 0 sampai 100 keberhasilan belajar dinyatakan 

mulai dari 55 atau 60. 

  Adapula norma – norma prestasi belajar menggunkan symbol huruf-

huruf A, B, C, D, dan E. symbol huruf dapat dipandang sebagai terjemahan 

dari symbol angka – angka sebagaimana tampak pada table 2. 
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Table: 2 

Perbandingan Nilai Angka dan Huruf 

Simbol – Simbil Nilai Angka dan Huruf 

Predikat 

Angka Huruf 

8 – 10   = 80 – 100  

7 – 7,9  = 70 – 79 

6 – 6,9  = 60 – 69 

5 – 5,9  = 50 – 59 

0 – 4,9  = 0 – 49 

A 

B 

C 

D 

E 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

 

B. Pembelajaran Qur’an Hadis 

1. Pengertian Pembelajaran Qur’an Hadis 

 Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidikan sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik (Sagla 2010:61). Menurut Nata (2009:85) pembelajaran 

secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, 

intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya 

sendiri. Aspek – aspek pembelajaran menurut Darminto (2010:6) antara lain 

yaitu: guru berfungsi sebagai fasillitator, berpusat pada siswa, dilakukan 

dimana saja sesuai dengan pengalaman belajar yang direncanakan 

menggunakan metode mengajar yang berfariasi. 
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  Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan padauan antara belajar dan mengajar dalam proses pendidikan. 

Dalam proses tersebut terjadi interaksi berbagai komponen pengajaran. 

 Qur’an Hadis merupakan suatu kata yang terbentuk dari kata “Al-

Qur’an” dan “Al-hadis”. Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, melalui malaikat Jibril 

sebagai pedoman umat manusia, yang disampaikan secara mutawatir dan 

berbahasa Arab. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan Nabi 

Muhammad SAW berupa perkataan ,perbuatan maupun ketetapannya. 

 Mata pelajaran Qur’an hadis adalah bidang studi yang merupakan 

perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan 

atau menafsirkan ayat – ayat Al-Qur’an dan hadis –hadis tertentu.  

Pembelajaran Qur’an Hadis dijadikan model kemampuan untuk mempelajari, 

meresapi dan menghayati pokok-pokok Al-Qur’an dan Al-Hadis dan menarik 

hikmah yang terkandung didalamnya secara keseluruhan. Berdasarkan 

peraturan mentri agama RI No 2 tahun 2008 tentang standar kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) mata pelajajaran Qur’an hadis di Madrasah 

Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

merupakan peningkatan dari Al-Qur’an dan Hadis yang telah dipelajari oleh 

peserta didik di MTS/SMP. Secara subtansial, mata pelajaran Qur’an Hadis 

memiliki konstribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk  

mempelajari dan mempraktekan ajaran dan nilai – nilai yang terkandung 
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dalam Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus 

menjadi pegangan dan pedoman hidup sehari – hari.  

 Jadi Qur’an Hadis yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah 

bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah yang 

dimaksudkan untuk memberikan, bimbingan, pemahaman, kemampuan dan 

penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis 

sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai perwujudan 

iman dan taqwa kepada Allah SWT. 

2. Tujuan Pembelajaran Qur’an Hadis di Madrasah Aliyah  

 Berdasarkan Peraturan Mentri Agama RI No 2 Tahun 2008 Tentang 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran 

Qur’an Hadis di Madrasah Aliyah bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an dan hadis 

b. Membekali peserta didik dengan dalil – dalil yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi 

kehidupan 

c. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan Al-Qur’an 

dan hadis yang dilandasi oleh dasar – dasar keilmuan tentang al-Qur’an 

dan hadis. 

 Tujuan pembelajaran Qur’an Hadis ialah menggambarkan bentuk 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berhubungan dengan mata 

pelajaran tersebut dalam perencanaan pembelajaran di sekolah. Tujuan ini 

menjadi acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai siswa 
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setelah mempelajari mata pelajaran tersebut pada jenjang pendidikan tertentu. 

http://galaxyaceh.wordpress.com/2012/12/30/implementasi-pembelajaran-al-

quran-hadist/ 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran Qur’an Hadis antara 

lain yaitu: 

1. Membekali peserta didik untuk mengetahui baca tulis Al-Qur’an dengan 

benar. 

2. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur’an dan hadis. 

3. Menenamkan nilai – nilai agama bagi peserta didik. 

4. Mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, pengamalan dan sikap 

peserta didik sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis sehingga dapat 

diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai perwujudan iman dan 

taqwa kepada Allah SWT. 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Qur’an Hadis di Madrasah Aliyah 

 Ruang lingkup pembelajran Qur’an Hadis di Madrasah Aliyah sesuai 

dengan keputas Mentri Agama RI No 2 Tahun 2008 Tentang Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) antara lian yaitu: 

a. Masalah dasar – dasar ilmu Al-Qur’an dan al-Hadis, meliputi: 

1) Pengertian Al-Qur’an menurut para ahli 

2) Pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar dan hadis qudsi 

3) Bukti keautentikan Al-Qur’an ditinjau dari segi keunikan 

redaksinnya, kemukjizatannya, dan sejarahnya. 
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4) Isi pokok ajaran Al-Qur’an dan pemehaman kandungan ayat – ayat 

yang terkait dengan isi pokok ajaran al-Qur’an 

5) Fungsi Al-qur’an dalam kehidupan 

6) Fungsi hadis terhadap Al-Qur’an 

7) Pengenalan kitab – kitab yang berhubungan dengan cara – cara 

mencari surat dan ayat dalam Al-Qur’an 

8) Pembagian hadis dari segi kuantitasnya dan kualitasnya 

b. Tema – tema yang ditinjau dari perspektif Al-Qur’an dan al-Hadis, yaitu: 

1) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi 

2) Demokrasi 

3) Keikhlasan dalam beribadah 

4) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya 

5) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup 

6) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni kaum dhuafa 

7) Berkompetensi dalam kebaikan 

8) Amar ma’ruf nahi munkar 

9) Ujian dan cobaan manusia 

10) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 

11) Berlaku adil dan jujur 

12) Toleransi dan etika pergaulan 

13) Etos kerja 

14) Makanan yang halal dan baik 

15) Ilmu pengetahuan dan teknologi 
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C. Pendekatan Pembelajaran 

 Pendekatan  pembelajaran adalah cara yang ditempuh dalam  pelaksanaan 

pembelajaran agar konsep materi pembelajaran dapat beradaptasi dengan siswa 

(Darminto 2010:2) Menurut Sagala (2010:68) pendekatan pembelajaran 

merupakan jalan yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan 

instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran 

dibuat karena adanya kebutuhan untuk meyakinkan adanya alasan untuk belajar 

dan siswa belum mengetahui apa yang akan diajarkan. Dalam mengajar guru 

harus pandai dalam menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, bukan 

sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Pandangan guru terhadap anak 

didik akan menentukan sikap dan perbuatan Djamarah (2010:53-54) 

 Daru uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan instruksional pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa yang didalamnya berisi model, strategi dan metode pembelajaran. 

1. Teacher Centered Learning (TCL) 

a. Pengertian Teacher Centered Learning (TCL) 

  Teacher Centered learning (TCL) adalah pembelajaran yang 

berpusatkan pada guru dimana gurulah yang menentukan tujuan 

pengajaran dan menjaga agar lingkungan belajar di kelas terarah dan 

cukup terstruktur (Arends 2008 : 1). Menurut Colburn (dalam Ramdhani 

2012) Teacher Centered Learning merupakan proses belajar yang 

mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada instruksi pendidik, 
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instruksi langsung dari pendidik kepada pesert didik. 

http://neila.staff.ugm.ac.id/?pilih=lihat&id=10 

  Ketika guru akan merencanakan pengajaran yang berpusat pada 

guru (teacher centered) maka perlu mengidentifikasi standar – standar 

dan panduan kurikulum Negara atau distrik, merancang sasaran – sasaran 

tertentu untuk pelajarannya, dan membangun aktifitas – aktifitas 

pembelajaran untuk membantu siswa memenuhi sasaran – sasaran 

tersebut (Wiggins & McTighe dalam Jacobsen 2009: 197). 

  Dari pendukung yang memakai pendekatan Teacher Centered 

Learning (TCL) menyatakan bahwa pendekatan ini adalah cara yang 

terbaik untuk mengajarkan keahlian dasar yang membutuhkan ketrampilan 

yang terstuktur secara jelas (seperti yang dibutuhkan untuk pelajaran 

bahasa, matematika, sains, dan membaca). Jadi dalam mengajarkan 

keahlian – keahlian dasar ini, pendekatan Teacher Centered learning 

(TCL) memungkinkan bisa diajarkan secara eksplisit (Santrock 2008:482) 

  Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

Teacher Centered Learning adalah suatu kegiatan pembelajaran dimana 

seorang guru cenderung lebih aktif memberikan materi pelajaran 

sedangkan siswanya pasif karena hanya mendengarkan materi yang 

diberikan sehingga kreativitas mereka kurang terpupuk atau bahkan 

cenderung tidak kreatif. Namun Teacher Centered Learning adalah cara 

yang terbaik untuk mengajarkan keahlian dasar yang membutuhkan 

ketrampilan yang terstruktur dan jelas. 
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b. Strategi Pembelajaran Teacher Centered Learning (TCL) 

  Strategi pembelajaran adalah siasat atau kiat dalam belajar yang 

dilakukan oleh siswa dan mengajar (yang direncanakan oleh guru) agar 

pelaksanaan proses pembelajaran  pada saat itu dapat berjalan dengan 

lancar dan tujuannya dapat tercapai secara optimal. Pengajaran berpusat 

pada guru mencakup strategi – strategi pengajaran dimana peran guru 

adalah menghadirkan pengetahuan untuk dipelajari dan mengarahkan 

proses pembelajaran siswa dengan cara yang lebih ekspisit (Jacobse 

2009:196)  Menurut Santrock (2010:472-478) banyak strategi Teacher 

Centered Learning yang digunakan yaitu: 

1)  Mengorientasikan. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, 

susunlah kerangka pelajaran dan orientasikan murid ke materi baru 

tersebut (Joyce & Well 1996). 

2) Advance organizer adalah aktifitas dan teknik pengajaran dengan 

membuat kerangka pelajaran dan mengorientasikan murid pada materi 

sebelum materi itu diajarkan. 

3) Pengajaran, Penjelasan, dan Demontrasi. Pengajaran dengan paparan/ 

ceramah, penjelasan dan demontrasi adalah aktifitas yang biasa 

dilakukan guru dalam pendekatan intruksi langsung. 

4) Pertanyaan dan Diskusi. Dalam menggunakan strategi ini adalah 

penting untuk merspon setiap kebutuhan pembelajaran murid sembari 

menjaga minat dan perhatian kelompok. Tantangan strategi ini adalah 
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mengajak murid memberi konstribusi sambil mempertahankan fokus 

pada pelajaran. 

5) Mastery Learning (pembelajaran penguasaan materi) adalah 

pembelajaran satu konsep atau topik secara menyeluruh sebelum pindah 

ke topik yang lebih sulit. Pembelajaran penguasaan materi ini yang baik 

harus mengikuti prosedur sebagai berikut yaitu: menyebutkan tugas 

atau pelajaran, rancanglah prosedur instruksional dengan melakukan 

umpan balik korektif ke murid jika mereka gagal mengusai materi pada 

level yang diterima, beri tes pada akhir unit pelajaran untuk 

mengevaluasi apakah murid sudah menguasai materi pada level yang 

diterima. 

6) Seatwork (tugas dibngku kelas), adalah menyuruh semua murid atau 

sebagian besar murid untuk belajar sendiri – sendiri dibangku mereka. 

7) Pekerjaan Rumah. Guru dan orang tua dapat mengguankan pekerjaan 

rumah untuk membantu anak berlatih menentukan suatu tujuan dan 

kegiatan untuk mencapai tujuan itu. 

c. Model-model Pembelajaran Teacher Centered Learning (TCL) 

  Menurut Arends (2008:1) terdapat model pembelajaran interaktif 

yang berpusaatkan pada guru (Teacher Centered Learning) antara lain 

yaitu: 

1) Pengajaran Presentasi 

   Pengajaran presentasi atau sering disebut dengan ceramah/kuliah 

adalah memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada 
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waktu dan tempat tertentu (Darminto 2010:11) Dari keputusan  

Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa metode ceramah 

adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa 

bagus bila pengunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung 

alat dan media serta memperhatikan batas-batas kemungkinan 

penggunannya.  

   Pengajaran presentasi terdiri dari empat fase utama yaitu: 

mempresentasikan tujuan, mempresentasikan advance organizer,  

mempresentasikan materi belajar, dan menggunakan berbagai proses 

untuk memantau pemahaman siswa dan membantu memperluas dan 

memperkuat pemikiran siswa.  

Tujuan yang diharapkan dari pengajaran presentasi adalah: 

a) Memperoleh dan mengasimilasikan informasi baru 

b) Memperluas struktur konseptual 

c) Mengembangkan kebiasaan mendengarkan dan berfikir 

2) Pengajaran langsung 

  Pengajaran langsung adalah sebuah model yang berpusat pada 

guru (teacher centered) Pengajaaran langsung merupakan pengajaran 

yang dimaksudkan untuk membantu siswa mempelajari berbagai 

ketrampilan dan pengetahuan dasar yang dapat diajarkan secara langkah 

demi langkah. Pengajaran langsung memiliki lima lagkah yaitu: 

penjelasan, dan atau demonstrasi establishing set, guided practice, 
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umpan balik, dan extended practice. Sedangkan tujuan yang diharapkan 

dari pengajaran langsunng yaitu: 

a) Penguasaan pengetahuan yang distrukturisasikan dengan baik 

b) Penguasaan ketrampilan 

Menurut Jacobsen (2009:203) pengajaran langsung muncul dalam empat 

tahap yang berurutan dan sling membangun satu sama lainnya dan 

dirancang untuk membantu siswa untuk mempelajari abstraksi dan 

mengembangkan ketrampilan – ketrampilan seperti: pengenalan dan 

review, pengembangan pemahaman, praktik terbimbing, dan praktik 

mandiri. 

3) Pengajaran Konsep 

 Konsep adalah alat yang digunakan untuk megorganisasikan 

pengetahuan dan pengalaman kedalam bearbagai macam kategori. Jadi 

pengajaran konsep pada dasarnya adalah “meletakan berbagai macam hal 

kedalam golongan – golongan” dan setelah itu mampu mengenali 

anggota – anggota golongan itu. 

 Model – model pengajaran konsep terutama telah dikembangkan 

untuk mengajarkan konsep – konsep kunci yang berfungsi sebagai siswa 

untuk berfikir dengan tingkat lebih tinggi dan menjadi dasar bagi 

pemahaman bersama dan komunikasi. Hasil yang akan diperoleh siswa 

dari pengajaran konsep antara lain yaitu: 1) konsep – konsep spesifik, 2) 

sifat konsep, 3) penalaran logika dan berfikir tingkat tinggi, 4) 

komunikasi. 

STUDI KOMPARATIF PRESTASI BELAJAR ....BARKAH CAHYANTI, PAI FAI, UMP 2014



26 
 

2. Student Centered Learning (SCL) 

a. Pengertian Student Centered Learning (SCL) 

  Student Centered Learning (SCL) adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dimana siswa lebih sering berperan aktif dalam 

pembelajaran (Arends 2008:2). Menurut Pongtuluar (2000:6) Student-

Centered Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Pendekatan 

pembelajaran ini berbeda dari pendekatan Teacher Centered Learning 

yang menekankan pada transfer pengetahuan dari guru ke murid yang 

relatif bersikap pasif. Sedangkan menurut Priyatmojo (2010:3) Student 

Centered Learning (SCL)  merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Student Centered Learning adalah pembelajaran yang 

menempatkan siswa pada pusat kegiatan pembelajaran dimana siswa 

berperan aktif mengembangkan kemampuannya untuk berfikir kreatif dan 

inofatif . Karena penekanan pada siswa sebagai pembelajar aktif  maka 

teori pembelajarannya disebut dengan teori pembelajaran konstruktivis 

(Salvin 2009:6). 

 Pongtuluar (2000:6) Student Centered Learning (SCL) 

menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, 

menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik untuk 

membangun masyarakat yang suka dan selalu belajar. Pendekatan 

pembelajaran ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya 
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manusia yang dibutuhkan masyarakat seperti kreativitas, kepemimpinan, 

rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, 

kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, keahlian teknis, serta 

wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan 

perkembangan.  

b. Strategi Pembelajaran Student Centered Learning 

  Pengajaran yang berpusatkan pada siswa menggambarkan strategi 

– strategi pengajaran dimana guru lebih memfasilitasi dari pada mengajar 

langsung. Dalam strategi pengajaran yang berpusatkan pada siswa ini, 

guru secara sadar menempatkan perhatian yang lebih banyak pada 

keterlibatan, inisiatif, dan interaksi sosial siswa (Jaconsen 2009:227) 

Strategi yang dikemukakan oleh Santrok (2010:488-490) dalam 

pembelajaran Student Centered Learning ialah sebagai berikut: 

1) Pertanyaan Esensial. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang 

merefleksikan inti dari kurikulum, hal yang paling penting 

dieksploritasi dan dipelajari oleh murid (Jacobs, 1997). Misalnya, 

dalam suatu pelajaran pertanyaan esensial adalah: “Apa arti dari 

terbang?” Murid mengesplorisasi pertanyaan dengan memeriksa hewan 

– hewan mulai dari burung, tawon, ikan dan pesawat ulang – alink 

bahkan sampai gagasan bahwa waktu itu “terbang” dan ide juga bisa 

“terbang”. Pertanyaan awal ini kemudian diikuti dengan pertanyaan lain 

seperti “Bagaimana dan mengapa makhluk itu terbang dialam?”, 
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“Bagaimana penerbangan mempengauhi manusia?”, “Bagaimanakah 

masa depan penerbangan?” 

2) Pembelajaran penemuan. Pembelajaran penemuan (discovery learning) 

adalah pembelajaran dimana murid menyusun pemahaman sendiri. 

Pembelajaran penemuan berbeda dengan pendekatan instruksi 

langsung, dimana guru menjelaskan secara langsung informasi kepada 

murid. Dalam pembelajaran penemuan, murid harus mencari tahu 

sendiri. Pembelajaran penemuan ini berhubungan dengan ide Piaget, 

yang pernah mengatakan bahwa setiap kali anda memberi tahu murid, 

maka murid tidak belajar. Guru memfasilitasi pembelajaran penemuan  

ini dengan member aktifitas yang merangsang murid untuk mencari 

tahu. 

c. Model-model Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) 

 Dengan Student Centered Learning (SCL) para peserta didik 

berlatih untuk belajar beyond the classroom dan thinking outside the box 

(berpikir di luar pakem yang ada, berpikir secara berbeda atau dengan 

menggunakan perspektif baru), serta berlatih memecahkan masalah. 

Berpikir di luar pakem dikenal pula sebagai suatu process of lateral 

thought. Model berpikir seperti ini akan efektif manakala institusi 

pendidikan menyajikan “menu” yang bersifat kontekstual sehingga para 

peserta didik masuk ke dalam pengalaman nyata (minds-on dan hands-on) 

(Priyatmojo 2010:3) 
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 Menurut Arends (2008:1) terdapat model pembelajaran interaktif 

yang berpusaatkan pada siswa antara lain yaitu: 

1) Cooprative Learning 

 Secara umum cooprative learning dapat diartikan sebagai berikut: 

apabila seorang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, 

sedangkan siswa lainnya gagal mencapai sasaran/tujuan tersebut 

(Johnson and Johnson dalam Priyatmojo 2010:39). Cooperative learning 

merupakan suatu model pembelajaran yang berupaya membentuk siswa 

untuk mempelajari isi akademis dan berbagai ketrampilan untuk 

mencapai berbagai sasaran dan tujuan sosial dan hubungan antar manusia 

yang penting (Arends 2008:4). Pengaruh sosail terhadap pembelajaran 

dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan antar pribadi, dan 

komunikasi dengan orang-orang lain (Salvin 2009:22). Model 

pembelajaran ciipratif learning secara khusus dirancang untuk 

mendorong siswa dalam bekerja bersama dan saling membantu satu sama 

lain untuk mempelajari tujuan – tujuannya. Karena itulah coopratif 

learning berhasil tidak hanya konten pembelajaran, tetapi juga dalam 

mendidik sikap – sikap antar kelompok yang positif dalam ruang kelas 

yang beragam dan multicultural (Jacobsen 2009:23). 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa Cooperative Learning adalah suatu 

model pembelajaran untuk mengetahui prestasi akademik, berbagai 

ketrampilan, dan tingkat kesosialan siswa. Tingkat kesosailan tersebut 
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dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan antar pribadi, dan 

komunikasi dengan orang-orang lain melalui pembelajaran kerja sama. 

 Menurut Darminto ragam pembelajaran Coopratif Learning cukup 

bannyak seperti STAD ( Student Teams Achiievment Division), TGT 

(Teams Games Taurnament), TAI (Teams Assisted Individualization), 

Jigsaw (Tim Ahli), CIRC (Cooprativae Integrated and Competition), 

Investigasi Kelompok (Group Investigation), TPS (Think Pair Share), 

NHT (Numbered Head Together). 

 Model Cooprative Learning dikembangkan untuk mencapai paling 

sedikit tiga tujuan penting yaitu: prestasi akademisi toleransi dan 

penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. 

2) Problem Based Learning (Pembelajaran Berbasis Masalah) 

 Model pembelajaran berbasis masalah sering disebut pembelajaran 

mealui pemecahan masalah (problem solving) (Dr. Chuck dalam 

Darmanto 2008:27). Menurut Santrocak (2008:488) pembelajaran 

berbasis masalah adalah pembelajaran yang menekankan pada 

pemecahan masalah kehidupan nyata. Dalam pembelajaran berbasis 

masalah guru menyodorkan situasi – situasi bermasalah kepada siswa dan 

memerintahkan mereka untuk menyelidikan dan menemukan sendiri 

solusinya (Arends 2008:41) Sedangkan menurut Priyatmojo (2010:49) 

Problem Based Learning (PBL) adalah suatu metode pembelajaran di 

mana peserta didik sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian 

diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student-centered. 

STUDI KOMPARATIF PRESTASI BELAJAR ....BARKAH CAHYANTI, PAI FAI, UMP 2014



31 
 

 Jadi pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

ialah suatu pembelajaran diamana siswa disuguhkan oleh masalah 

kehidupan nyata untuk dapat memecahkannya dan memberikan solusi 

atas permasalahan tersebut.  

 Menurut Jacobsen (2009:242) Pembelajaran berbasis masalah 

memiliki beberapa karakteristik umum yaitu seagai berikut: 

1) Pelajaran dimulai dengan mengangkat suatu permasalahan atau 

suatu pertanyaan yang nantinya menjadi focal point untuk 

keperluasan usaha – usaha investigasi siswa. 

2) Siswa memiliki tanggung jawab utama dalam menyelidiki masalah 

– maslah dan memburu pertanyaan – pertanyaan. Tanggung jawab 

sangat pentin, baik secara instruksional, maupun secara 

motivasional. 

3) Guru dalam pembelajaran berbasis masalah berperan sebagai 

fasilitator. Guru hanya membantu siswa secara tidak langsung 

dengan mengemukakan masalah atau pertanyaan dan mengajukan 

pertanyaan – pertanyaan yang probing dan bermanfaat.  

 Dari pembelajaran berbasis masalah, hasil yang akan diperoleh 

oleh siswa antara lain yaitu : Arends (2008: 41) 

1) Ketrampilan penyelidikan dan ketrampilan mengatasi masalah 

2) Perilaku dan ketrampilan sosial sesuai peran orang dewasa 

3) Ketrampilan untuk belajar secara mandiri. 
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4) Diskusi Kelas  

 Diskusi adalah situasi guru dan siswa atau siswa dan siswa lainnya  

saling bercakap – cakap dan berbagi ide dan pendapat (Arends 2008: 75) 

Menurut Darminto (2008:12) diskusi adalah suatu cara mengajar dengan 

cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang 

masing – masing mengajukan argumentasinnya untuk memperkuat 

pendapatnya. 

 Dari pengertian diskusi tersebut maka diskusi kelas merupakan 

suatu penyajian pokok masalah yang dikemukaakan oleh guru kepada 

suatu kelas, yang dilanjutkan dengan tanggapan dari peserta didik pada 

kelas tersebut ( Nata 2009:189). Didalam diskusi, selalau ada pokok yang 

dibicarakan. Dalam percakapan itu diharapkan para pembicara tidak 

menyimpang dari pokok pembicaraan (Sagala 2010:208).  Dengan 

diskusi dapat merangsang kreativitas para siswa, membiasakan para 

siswa untuk bertukar pikiran, melatih siswa agar terampil dalam 

mengemukakan pendapat, memperluas wawasan, serta menghasilkan 

jawaban dan pemecahan yang lebih luas ( Nata 2009:189) 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa diskusi kelas ialah situasi dimana 

terjadi komunikasi untuk mengeluarkan argumentasinya atau berbagi ide 

diantara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa didalam kelas. 

 Dari model pembelajaran diskusi kelas hasil yang akan diperoleh 

oleh siswa antara lain yaitu : Arends (2008: 75) 

1) Pemahaman konseptual 
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2) Keterlibatan dan engagment 

3) Ketrampilan komunikasi dan proses berfikir. 

  Ada beberapa kelebihan metode diskusi (kelas maupun kelompok) 

antara laian : 

1) Memeungkinkan adanya interaksi antara guru dan siswa, juga antara 

siswa dengan siswa. 

2) Guru dapat membaca pikiran siswa tentang konsep yang baru 

dipelajari, seperti menilai pemahaman mereka apakah mereka salah 

mengerti atau bisa terhadap konsep baru tersebut (Budiarjo dalam 

Tukuran Taniredja 2012: 24) 

5) Menghubungkan Berbagai Model dan Mendiferensiasikan Pengajaran

 Menghubungkan berbagai model (multiple models) adalah praktik 

menerapkan pendekatan pengajaran yang berbeda selama satu pelajaran 

atau satu unit pekerjaan. Sedangkan diferensiasi adalah praktik 

mengadaptasikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa 

tertentu (Arends 2008: 110).  Menggunakan multiple models berarti 

bahwa guru mengambil beberapa model dari repertoar mengajar dan 

memilih berbagai pendekatan yang berbeda tergantung tujuan  

belajarnnya. Repertoar mengajar terdiri atas sejumlah model dan taktik 

yang dimiliki oleh guru dan mereka kuasai penggunaannya sehingga 

dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap anak akan belajar. 
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d. Perbandingan Model Pengajaran Teacher Center Learning Dengan 

Student Centered Leraning 

Table : 3 

Perbandingan model pengajaran Teacher Centered Learning dengan 

Student Centered Leraning, antara lain yaitu : (Arends 2008:2) 

Fitur Model Teacher Centered 

Learning 

Model Student Centered 

Learning 

Landasan 

Teoritis 

Teori belajar Sosial, 

Behavioral, dan 

Pemrosesan Invormasi 

Teori Kognitif dan 

Konstruktivis 

Peran Guru Guru merancang 

pengajaran – pengajaran 

yang dimaksudakan 

untuk memenuhi standard 

an tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya; 

menggunakan prsedur – 

prosedur  yang 

mendukung perolehan 

pengetahuan  dan 

ketrampilan yang telah 

ditetapkan. 

Guru membangun 

berbagai kondisi  untuk 

bahan penyelidikan 

siswa; melibatkan siswa 

dalam perencanaan; 

mendorong dan 

menerima ide-ide siswa; 

dan memberi otonomi 

dan pilihan kepada siswa. 

Peran Siswa Siswa sering berperan 

pasif, mendengarkan 

keterangan guru, atau 

membeca, mempraktekan 

ketrampilan yang 

ditetapkan oleh guru 

Siswa lebih sering 

berperan aktif; 

berinteraksi dengan 

sesama siswa dan 

berpartisi pasif 

diberbagai kegiatan 

investigasi dan mengatasi 
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masalah. 

Tugas 

Perencanaan 

Sangat didominasi oleh 

guru; terkait erat dengan 

standard dan tujuan 

kurikulum yang telah 

ditetapkan sebelumnya 

Keseimbangan antara 

input guru dan siswa; 

terkait secara fleksibel 

dengan standard dan 

tujuan kurikulum. 

Lingkungan 

Belajar 

Sebagian besar 

distruktualisasikan 

dengan ketat. Ini bukan 

berarti otoritarian 

Stuktur longgar; ditandai 

oleh proses-proses yang 

demokratis, pilihan dan 

otonomi untuk berfikir 

dan menyelidiki 

Prosedur 

Asesmen 

Menyandarkan diri pada 

prosedur dan proses 

kertas dan pensil dan 

selected-response yang 

lebih tradisional 

Menyandarkan diri pada 

prosedur dan proses 

asesmen autentik dan 

asesmen performance 

 

D. Penelitian Terdahulu 

 Selama penulis melakukan penulusuran terhadap beberapa sekripsi 

terdapat beberapa karya yang berrkaitan, yaitu mengenai pendekatan Teacher 

Centered Learning dan Student Centered Larning diantaranya yaitu: 

1. Skripsi Hapriyanita yang berjudul Perbedaan Kecemasan Komunikasi antara 

Mahasiswa yang Mengikuti Pendekatan Pembelajaran Student Centered 

Learning dengan Teacher Centered Learning . Penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat komparatif yang bertujuan untuk   melihat   

perbedaan   kecemasan   komunikasi   antara   mahasiswa   yang mengikuti 

pendekatan pembelajaran Student Centered Learning dengan Teacher 
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Centered Learning. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

quota sampling dan jumlah sampel penelitian adalah 120 mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan  skala  kecemasan  komunikasi  yang  disusun  

berdasarkan  teori Powell dan Powell (2010). Nilai reliabilitas skala 

kecemasan komunikasi adalah 0,954 yang terdiri dari 54 aitem 

 Hasil analisa data penelitian dengan menggunakan independent 

sample t-test terdapat kesimpulan dalam penelitian ini bahwa ada perbedaan 

kecemasan komunikasi antara mahasiswa yang mengikuti pendekatan 

pembelajaran Student Centered Learning dengan Teacher Centered Learning. 

<http://garuda.dikti.go.id/jurnal/Priskilla%20Napitupulu%20%20http://reposi

tory .usu.ac.id/handle/123456789/32129> 

2. Skripsi Tria Amalia Putri yang berjudul Perbedaan Self Regulated Learning 

Pada Siswa Ditinjau dari Metode Pembelajaran Yang digunakan Guru di Dua 

Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta (Tinjauan Terhadap Metode Student 

Contered Learnig Teacher. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan self-regulated learning antara siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan metode Student Centered Learning dengan siswa yang 

diajarkan dengan menggunakan metode Teacher Centered Learning oleh 

guru mereka berdasarkan penggunaan strategi kognitif, metakognitif dan 

pengaturan diri, manajemen sumber, dan motivasi. Subyek penelitian ini 

adalah 82 siswa kelas X, kelas XI, dan kelas XII, masing-masing terdiri dari 

41 siswa SMA 1 Yogyakarta dan 41 siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta. Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self-regulated 
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learning, disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek self-regulated 

learning menurut Pintrich (1999). Data metode pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru dimasing-masing sekolah diperoleh melalui observasi. Pada 

penelitian ini, uji hipotesis menggunakan teknik Independent Sample T-test 

serta menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Hasil analisis 

menunjukkan nilai penggunaan strategi kognitif adalah t = 0,651 dengan p = 

0,363, pada strategi metakognitif : t = 0,397 dengan p = 0,346, strategi 

manajemen sumber : t = 0,992 dengan p = 0,162, dan pada strategi motivasi : 

t = 1,483 dengan p = 0,071.  

 Hasil tersebut menunjukkan semua p > 0,05, sehingga tidak ada 

perbedaan tingkat self-regulated learning berdasarkan penggunaan strategi 

kognitif, metakognitif dan pengaturan diri, manajemen sumber, dan motivasi 

antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode pengajaran Student 

Centered Learning (berpusat pada siswa) dengan siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan metode pengajaran Teacher Centered Learning 

(berpusat pada guru), maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti tidak dapat 

diterima. http://simpus.uii.ac.id/search_adv/?n=006235&l=100&b=I&j=SK   

3. Sekripsi Rokhyati yang berjudul Studi Komparatif Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang Menggunakan Metode Ceramah 

dengan Menggunakan Metode Resitasi Siswa Kelas 2 Semester 2 SMP N 

Padamara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 

2004/2005.  Tujuan penelitiannya adalah untuk membuktikan ada tidaknya 

perbedaan  yang signifikan antara prestasi belajar mata pelajaran pendidikan 
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agama Islam yang menggunakan metode ceramah dengan menggunakan 

metode resitasi siswa kelas 2 Semester 2 SMP N Padamara Kecamatan 

Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2004/2005. Metode yang 

digunakan adalah metode dokumentasi dan metode tes sebagai data utama 

mencari hasil prestasi belajar Pendidikan Agama Islam. Dalam menganalisis 

datanya menggunakan T-tes , kelas yang menggunakan metode ceramah 

sebagai data control dan kelas yang menggunakan metode Resitasi sebagai 

data eksperimen. Dari penelitiannya diperoleh bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam 

yang menggunakan metode ceramah dengan menggunakan metode resitasi 

siswa kelas 2 Semester 2 SMP N Padamara Kecamatan Padamara Kabupaten 

Purbalingga Tahun Pelajaran 2004/2005 

 Pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang diajukan yaitu 

berjudul studi komparatif prestasi belajar Qur’an Hadis dengan pendekatan 

Teacher Centered Learning dan Student Centered Learning di Madrasah 

Aliyah Negeri Purwokerto 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 berbeda dengan 

penelitian terdahulu diatas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Hapriyanita dan Tria Amalia Putri yaitu terletak pada subjek penelitiannya 

sedangkan kesamaannya ialah terletak pada variabelnya yaitu sama – sama 

membahas tentang Teacher Centered Learning dan Student Centered 

Learning. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rokhyati perbedaanya 

terletak pada variable penelitiannya sedangkan persamaannya terletak pada 

subjeknya yaitu sama – sama membahas tentang prestasi belajar 
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