
PENGARUH STRATEGI INFORMATION SEARCH TERHADAP HASIL
BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI PADA MATA PELAJARAN 

AKIDAH AKHLAK DI MA HASANUDDIN 
TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

       Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  dan memenuhi syarat-syarat 
guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh
NIRPA APRILIA
NPM. 1511010110

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2019M



i

PENGARUH STRATEGI INFORMATION SEARCH TERHADAP HASIL
BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI PADA MATA PELAJARAN 

AKIDAH AKHLAK DI MA HASANUDDIN 
TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

      Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh
NIRPA APRILIA
NPM. 1511010110

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H Nirva Diana, M.Pd.I
Pembimbing II : Dr. Umi Hijriyah, M.Pd

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2019M



ii

ABSTRAK
PENGARUH STRATEGI INFORMATION SEARCH TERHADAP HASIL

BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI PADA MATA PELAJARAN 
AKIDAH AKHLAK DI MA HASANUDDIN 

TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

OLEH 

NIRPA APRILIA
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil 

belajar Akidah Akhlak, dikarenakan pendidik yang masih menggunakan 
metode-metode yang membuat peserta didik jenuh, seperti masih 
menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Sehingga 
membuat peserta didik jenuh dan membuat hasil belajar Akidah Akhlak 
rendah, oleh karena itu perlu strategi pembelajaran yang bervariasi dan 
menarik perhatian peserta didik dan diharapkan peserta didik mampu 
memahami apa yang disampaikan oleh pendidik sehingga akan mendorong 
keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi dan meningkatkan hasil 
belajar Akidah Akhlak. Pelajaran Akidah Akhlak adalah mata pelajaran yang 
sangat penting dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Dalampenellitian ini 
akan di coba dengan menggunakan strategi INFORMATIN SEARCH  dengan 
stategi yang bervariasi yang sesuai dengan gaya berfikir, Multiple Intelegensi 
dan kreatifitasnya. untuk menggali potensi-potensi, bakat, kecerdikan dan 
kekreatifanseorang siswa. Dunia pendidikan membutuhkan berbagai strategi -
strategi, salah satunya adalah penggunaan strategi pembelajaran yang 
dilakukan guru pada peserta didik. Saat ini kita melihat banyak peserta didik 
yang belajar hanya sekedar memahami materi secara kontekstual. Peserta 
didik hanya mementingkan nilai kognitif yang baik tanpa memberikan 
dampak terhadap sikap belajar peserta didik.

Untuk mengetahui beberapa permasalahan yang terdapat dalam 
penelitian ini maka dirumuskan masalah yaitu: Apakan terdapat pengaruh 
strategi Information Search  terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI pada 
mata pelajaran Akidah Akhlak MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar 
Lampung.Tujuan penelitian ini agar hasil belajar peserta didik dapat 
meningkat dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung pada 
tahun pelajaran 2019/2020.

Hasil perhitungan uji-t yang dilakukan pada kelas eksperimen dan 
kelas kontrol maka didapatkan thitung  memperoleh nilai 7,27 dan ttabel adalah 
2,04 sehingga hasilnya thitung> ttabel yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh strategi Information Search 
terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak di MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung.



i'

KEMENTERIAN AGAMA

\., rrln IIITflwERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPLI|IG
€T.qT- FAKULTAS TARBIYAII DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratnzin, Sukarame Bsndar Lampung. Telp. (0721) V03260

PERSETUJUAN

Nama : Nirpa Aprilia
NPM :1511010110
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi :PENGARUH STRATEGI INFOkMATION SEARCH

TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA
MATA PELAJARAN AKIDAH AKIILAK KELAS XI DI MA
IIASANUDDIN TELUK BETT]NG BANDAR LAMPUNG.

Menyetujui
Untuk disidangkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I Pemhimbing II

Prof. Dr. H Nirfa Diana. M.Pd.I
NrP. I 9640828988032002

Mengetahuin
Kefua Jurusan Pendidikan Agama fshm

iii

Hx *lylti,f;i N4r,1

r:}lnmilF3:r1il8[il



KEMENTERIAI{ AGAMA

I oTa TVEIISITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
.fr.+ FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Letkol- Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampurug. Telp. (07215 7Ai260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PENGARUH STRATWGI INFORM,qTION SEARCH
TERHADAP HASIL tsELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA
PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS XI DI MA HASANUDDIN
TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG. Disusun oleh Nirpa Aprilia. NPM :

1511010110, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Telah diujikan pada sidang
mnnaqasyah padahartltanggal : Jumatr 13 Maret 202A.

TIM MT]NAQASYAII

Ketua

Sekertaris

Pembahas Utama

Pembahas Pendamping tr

Pembahas Pendamping II

Dr.Imam Syafe'i, M.Ag

Agus Susanti, M.Pd.I

Prof. Dr. Fl.Deden Makbuloh, M.Ag

Prof. Dr. H Nirva Diana, M.Pd.I

Dr. Umi Hijriyah, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

iv

NffiH[IIil

1



v

MOTTO

                  

Artinya: “Mereka Itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang Tinggi 
(dalam syurga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 
penghormatan dan Ucapan selamat di dalamnya”. (Q.S. Al-Furqon (25) : 751

                                                            
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Diponegoro, 2015), 

Surah Al-Furqon ayat ke 160.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan agama islam memiliki peran penting bagi 

pembangunan nasional. Kesadaran mengenai hal itu telah melahirkan 

kebijakan-kebijakan yang mengatur secara resmi pelaksanaan pendidikan 

agama islam di sekolah maupun madrasah. Oleh karena itu, mata pelajaran 

pendidikan agama islam selalu menjadi bagianyang tak terpisahkan dari 

keberadaan sistem pendidikan nasional, meskipun terkadang harus melalui 

suatu pembahasan yang rumit.1

Pendidikan atau kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang 

wajib dalam agama islam. Sudah seharusnya manusia mencari ilmu sejak 

dalam kandungan hingga keliang lahat. Dalam pendidikan keagamaan 

peserta didik lebih diarahkan agar memiliki keunggulan dalam aspek 

moral, keimanan, ketaqwaan, dan disiplin,  karena sebenarnya pendidikan 

agama bukan hanya menyentuh kearah pengetahuan (kognitif) saja, akan 

tetapi esensi nya agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan 

yang dihiasi dengan akhlakmulia agar tumbuh dan berkembang menjadi 

warga Negara yang memiliki kepribadian.

Berikut ini merupakan ayat yang membahas tentang pendidikan, 

dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5:

                                                            
1 Andi Prastowo, Pembelajaran Konstruktivistik-Scientific Untuk Pendidikan Agama Di 

Sekolah/Madrasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 6
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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah dan Tuhanmulah Yang Mah Mulia. Yang mengajar (manusia) 

dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” 

(QS.Al-Alaq 1-5)2

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan. Pendidiklah yang menciptakannya guna 

membelajarkan anak didik. Pendidik yang mengajar dan anak didik yang 

belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi 

edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Di sana semua 

komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan3. Kata 

belajar sendiri pun memiliki arti suatu kegiatanyang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan.4Selain itu belajar tidak hanya merupakan 

transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi peserta didik diberi persoalan-

persoalan yang membutuhkan pencarian, pengamatan, percobaan, analisis, 

                                                            
2 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil al-qur’an 

2007), h.592 
3 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 37
4 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 63
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sintesis, perbandingan, pemikiran dan penyimpulan oleh peserta didik, 

agar peserta didik dapat menemukan sendiri jawaban terhadap suatu 

masalah yang ada.5 Ini berarti, bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian 

tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami 

peserta didik baik ketika ia berada disekolah maupun dilingkungan rumah 

atau keluarganya sendiri. Dengan demikian, peserta didik dikatakan 

berhasil dalam proses belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat 

adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan.

Hasil belajar ialah perubahan-perubahan pada diri peserta didik, 

baik yang mengenai aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai hasil 

dari proses belajar. Menurut Nawawi hasil belajar adalah tingkat 

keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran disekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diproleh dari tes mengenaisejumlah 

materi pelajaran tertentu.6

Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, pendidik tidak 

hanya pintar memilih strategi dan metode. melainkan juga harus 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memanfaatkan dan 

menggunakan berbagai sumber belajar. karena untuk memperluas 

wawasan pengetahuan peserta didik tidak hanya menerima informasi yang 

disampaikan oleh pendidik. Istilah sumber belajar, yang umumnya 

                                                            
5 Muh Tawil dan Liliasari, Keterampilan - Keterampilan Sains Dan Implementasinya 

Dalam Pembelajaran IPA, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014), h. 2
6 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2016), Cet. Ke-4. h. 1
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diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal 

apa yang digunakan dan benda tertentu termasuk sumber belajar. 

Sumber belajar  ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu peserta 

didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak 

terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format lunak atau kombinasi 

dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru.7

Adapun hasil wawancarayang dilakukan oleh peneliti dengan guru 

Aqidah Akhlakyaitu bapak H. Nur Somad, S.Pd, I di sekolah MA

Hasanuddin di Teluk Betung Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa 

“terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, antara 

lain: (1) pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pendidik

menggunakan strategi pembelajaran langsung dengan metode 

konvensional yaitu metode ceramah, penugasan, dan Tanya jawab yang 

mengakibatkan peserta didik merasa jenuh pada saat menjalani KBM. 

Seharusnya guru bersikap variatif dan memiliki keterampilan dalam 

mengunakan berbagai strategi dan metode agar peserta didik tidak merasa 

jenuh dalam belajar.(2) kurangnya pemanfaatan sarana dan sumber 

informasi untuk kegiatan belajar peserta didik. (3) banyaknya peserta didik 

yang fasif dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar karena dalam 

proses kegiatan belajar mengajar hanya berpusat kepada guru, seharusnya 

peserta didik terlibat aktif dalam proses KBM dan guru hanya 

                                                            
7 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 225 
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sebagai. (4) peserta didik kurang diberi pengalaman langsung atau contoh 

konkret dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi, 

sehingga peserta didik merasa kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru.”8

Sedangkan dari prasurvei peneliti mendapatkan data hasil ulangan 

harian peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak  kelas XI IPS 1

MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung pada ranah kognitif 

yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Hasil Ulangan Harian Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

AkidahAkhlak kelas XI IPS 1 MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar 
Lampung  Kelas Eksperimen Tahun Ajaran 2019/2020

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan

1. Achmad Mudatsir NR 73 60 Tidak Tuntas

2. Atik Khodijah 73 65 Tidak Tuntas

3. Bangkit Aji Panji S 73 53 Tidak Tuntas

4. Bobi Setiawan 73 70 Tuntas

5. Budiono 73 75 Tuntas

6. Erika Luthfiani 73 68 Tidak Tuntas

7. Ervina Pitaloka 73 65 Tidak Tuntas

8. Hanif Adhim Kurniawan 73 60 Tidak Tuntas

9. Isnawati 73 78 Tuntas

10. M. Fauzi Abdillah Rojab 73 75 Tuntas

11. Muhammad Alfiansyah 73 63 Tidak Tuntas

12. Nurul Lestari 73 63 Tidak Tuntas

                                                            
8 Nur Somad, Guru Akidah Akhlak di MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung, 

sebuah interview, hari jumat, 30 Agustus 2019
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13. Restu Ayu Adinda 73 60 Tidak Tuntas

14. Riska Mushafira Az Zahro  73 65 Tidak Tuntas

15. Rizky Asriyan Soleh 73 73 Tuntas

16. Seftiana 73 68 Tidak Tuntas

17. Sehabudin 73 60 Tidak Tuntas

18. Sella Rostiana 73 78 Tuntas

19. Shinta Anggraini 73 60 Tidak Tuntas

20. Siti Farida 73 80 Tuntas

Sumber : Dokumentasi Pada Saat Pra Survey di MA Hasanuddin Teluk 

Betung Bandar Lampung

Berdasarkan tabel diatas mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

KKM 73, dapat dijelaskan bahwa dari kelas eksperimen yaitu kelas XI IPS 

1 MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung,peserta didik yang 

mendapatkan nilai tuntas hanya berjumlah 7 orang sedangkan peserta didik 

yang mendapatkan nilai tidak tuntas atau nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) berjumlah 13 orang. Adapun dikelas kontrol 

peserta didik mendapatkan nilai yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Akidah 
Akhlak Kelas XI IPS 2 MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar 

Lampung Kelas Kontrol Tahun Ajaran 2019/2020

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan
1. Susi Susanti 73 78 Tuntas
2. Wulan Sari 73 65 Tidak Tuntas

3. Aqiliano Ramana Alsyah 73 62 Tidak Tuntas

4. Arga Firman Hidayatullah 73 60 Tidak Tuntas

5. Ari Rahmansyah 73 68 Tidak Tuntas

6. Bintoro 73 78 Tuntas
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7. Buntet Novri Yanti 
Siregar

73 65 Tidak Tuntas

8. Diki Fauzi 73 63 Tidak Tuntas

9. Dwi Lestari 73 75 Tuntas

10. Hendi Kurniawan 73 78 Tuntas

11. Ikhsanuddin 73 65 Tidak Tuntas

12. Inayatul Husna Sandang 73 73 Tuntas
13. Ira Rahma 73 60 Tidak Tuntas
14. Kasmin 73 75 Tuntas
15. Mulyadi 73 78 Tuntas

16. Putri Maharani 73 75 Tuntas
17. Tegar Abadi 73 78 Tuntas
18. Wahyu Aldiansa 73 77 Tidak Tuntas
19. Yulia Ningsih 73 75 Tuntas

20. Destiana Putri Fadhilla 73    77 Tuntas

Sumber : Dokumentasi Pada Saat Pra Survey di MA Hasanuddin Teluk 

Betung Bandar Lampung

Berdasarkan table diatas maka dapat dijelaskan bahwa mata 

pelajaran Akidah Akhlak dengan KKM 73, peserta didik yang 

memperoleh nilai tuntas berjumlah 11 orang sedangkan peserta didik yang 

memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal berjumlah 9 

orang.

Pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 3 september 

2019, peneliti mengamati langsung proses pembelajaran dikelas yang 

sedang dilaksanakan oleh bapak H. Nur Somad, S.Pd, I sebagai guru 

Akidah Akhlak di MA Hasanuddin. Dengan demikian peneliti 

mendapatkan hasil bahwasannya bener adanya pada saat pembelajaran 

pendidik hanya memanfaatkan buku lembar kerja siswa (LKS) sebagai 

sumber belajar peserta didik, Pendidik pun kurang memberikan contoh 

materi ajar yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga 
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peserta didik masih terlihat sulit memahami materi yang disampaikan oleh 

pendidik. Pendidik hanya menerapkan metode konvensional sehingga 

terlihat proses pembelajaran dan materi ajar yang kurang menarik 

membuat peserta didik merasa bosan, sehingga peserta didik pun 

kebanyakan sibuk akan kegiatan mereka masing-masing. Terlihat sebagian 

peserta didik yang pasif karna kurang adanya timbal balik antara pendidik 

dan peserta didik. 

Berdasarkan data di atas masih banyak peserta didik kelas XI MA

Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung memperoleh hasil belajar 

mata pelajaran Akidah Akhlak yang belum tuntas. Kondisi ini menurut 

peneliti disebabkan karena guru tidak menggunakan strategi-strategi  

pembelajaran yang bervariasi, hal inilah yang memotivasi peneliti untuk 

mencari jalan keluar agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat 

dengan menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang bervariasi.  

Dengan perubahan zaman dari waktu kewaktu maka teknologi pun 

semakin berkembang secara pesat, sehingga dituntut agar lebih kreatif dan 

inovatif dalam merancang strategi yang akan digunakan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar baik dikelas maupun diluar kelas. Salah satu 

strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi information search,

selain itu penggunaan strategi ini belum pernah diterapkan oleh guru 

bidang study Aqidah Akhlakdalam kegiatan proses belajar mengajar di 

sekolah ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk menggunakan strategi 
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information search dalam penelitiannya, yang diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Strategi information search yaitu dimana peserta didik ikut terlibat 

aktif dalam mencari informasi yang lebih luas mengenai materi yang telah 

disinggung oleh guru. Peserta didik dapat menemukan informasi pelajaran 

melaluiberbagai media dan sumber belajar, seperti: buku paket, Koran, 

majalah, internet, television, dan radio. Jadi selama proses KBM 

berlangsung tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh 

guru, melainkan ikut melibatkan peserta didik agar berperan aktif dalam 

menemukan atau mencari informasi yang berkaitan dengan materi 

pelajaran.

Strategi information search ini dapat merangsang peserta didik 

untuk berfikir kritis sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam menggunakan struktur kognitifnya secara penuh dan terarah.

Selain itu peserta didik mampu belajar secara mandiri, dikarenakan guru 

memberikan kepercayaan akan kemampuan peserta didik untuk berfikir 

dalam mencari dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan 

guru serta berani mengungkapkan pendapatnya, dengan demikian 

kreatifitas peserta didik dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti berfikir bahwa 

dengan menggunakan strategi information search (IS) dalam kegiatan 

belajar mengajar dapat berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Maka dalam penelitian 



10

ini penulis mengangkat judul “ Pengaruh Strategi Information Search 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas XI pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlakdi MA Hasanuddin, Teluk Betung Bandar Lampung” 

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan antara lain :

1. Dalam kegiatan belajar mengajar guru menggunakan strategi 

pembelajaran langsung dan pendekatan yang berpusat pada guru 

dengan beberapa metode konvensional  yang dikombinasikan seperti 

belajar  diskusi, ceramah, Tanya jawab sehingga peserta didik bersikap 

kurang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung

2. Kurang tepat dalam pemilihan strategi yang digunakan pada saat 

kegiatan belajar mengajar sehingga kurang menarik perhatian peserta 

didik, menyebabkan kurangnya interaksi antara peserta didik dan 

pendidik. 

3. Dibutuhkan strategi yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman 

dan kemajuan teknologi dilingkungan masyarakat pada saat ini.

4. Rendah nya hasil belajar sehingga membuat banyak peserta didik yang 

belum mencapai KKM khususnya pada pelajaran Akidah Akhlak di

MA Hasanuddin di Teluk Betung Bandar Lampung
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C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis memberikan batasan 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas XI IPS 1 dan

kelas XI IPS 2 TP 2019/2020. Penulis menggunakan strategi 

information search untuk mengetahui pengaruh strategi ini pada hasil 

belajar peserta didik di kelas eksperimen.

2. Hasil belajar dalam penelitian ini maksudnya adalah suatu bukti 

keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi “Menghindari 

Akhlak Tercela”  yang dinyatakan dalam bentuk hasil instrument tes 

(tes tertulis) dan instrument non tes (observasi dan dokumentasi)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang akan 

dicari jawabannya yaitu :

“Apakah strategi information search berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas XI  pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MA

Hasanuddin, Teluk Betung Bandar Lampung TP 2019/2020?”  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi 

information search terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak materi “Menghindari Akhlak Tercela” di MA

Hasanuddin, Teluk Betung Bandar Lampung TP 2019/2020

1. Kegunaan Penelitian

a. Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan sebagai salah satu bahan referensi 

sekolah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi 

information search yang bertujuan meningkatkan hasil belajar 

peserta  didik

b. Guru 

Guru dapat menerapkan strategi information search saat 

menjalankan kegiatan belajar mengajar. Dengan cara bergantian 

dalam menggunakan strategi lainnya, agar peserta didik tidak 

merasa jenuh dengan strategi yang monoton dipakai oleh guru.

c. Peserta didik

meningkatkan hasil belajar dan menambah wawasan pengetahuan 

serta mengasah kemampuan peserta didik dalam berfikir kritis 

sehingga peserta didik dapat berperan aktif saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung.
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F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut :

1. Obyek penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan strategi information search dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik

2. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MA

Hasanuddin, Teluk Betung Bandar Lampung

3. Lokasi dalam penelitian ini adalah MA Hasanuddin, Teluk Betung 

Bandar Lampung

4. Waktu penelitian ini adalah pada semester 1 tahun pelajaran

2019/2020

5. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Menghindari 

Akhlak Tercela
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Belajar 

1. Pengertian belajar

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar ialah semata-mata 

mengumpulkan atau menghafalkan kenyataan yang tersaji dalam 

bentuk informasi/materi pelajaran. Orang yang beranggapan seperti itu 

biasanya akan cepat merasa bangga saat anak-anaknya telah mampu 

menyebutkan kembali secara lisan (verbal) sebagian besar informasi 

yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh guru.

Dalam pendahuluan Teaching For Learning: The View From 

Congnitive Psychology mendefinisikan belajar dalam tiga macam 

rumusan, yaitu :

a. Secara rumusan kuantitatif (ditinjau dari sudut jumlah), belajar 

berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan 

kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal 

ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai siswa.

b. Secara rumusan institusional (tinjauan kelembagaan), belajar 

dipandang sebagai proses validasi (pengabsahan) terhadap 

penguasaan siswa atas materi-materi yang telah ia pelajari. Bukti 

institusinal yang menunjukkan siswa telah belajar dapat diketahui 

dalam hubungannya dengan proses mengajar. Ukurannya yaitu, 

semakin baik mutu mengajar yang diterapkan seorang guru makan 
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akan semakin baik pula mutu perolehan siswa yang kemudian 

dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai.

c. Secara rumusan kualitatif (tinjauan mutu) yaitu proses memperoleh 

arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan 

dunia disekeliling siswa, belajar dalam pengertian ini dofokuskan 

pada tercapainya daya piker dan tindakan yang berkualitas untuk 

memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi siswa.

Dalam rumusan-rumusan diatas, kata-kata seperti perubahan 

dan tingkah laku tak lagi disebut secara eksplisit mengingat kedua 

istilah ini sudah menjadi kebenaran umum yang diketahui semua orang 

yang terlibat dalam proses pendidikan. 

Maka dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang telah 

dijelaskan diatas, secara umum belajar dapat diartikan sebagai tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku siswa yang relatif menetap sebagai 

hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif1hal diatas sejalan dengan wahyu Allah dalam Al-Quran 

Surat Ar-Ra’ad Ayat 11:

           

           

         

                                                            
1Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 64-68



16

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah 

Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri.dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.2

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu 

adalah merupakan  kewajiban  bagi  setiap  muslim  yang  ada  di  

dunia  dan  bagi  setiap peserta didik yang menimba ilmu, dan 

perubahan pada peserta didik dapat berkembang dengan baik,apabila 

peserta didik tersebut melakukan usaha, dan hasil itulah yang 

dinamakan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan  

bahwa belajar  adalah  suatu  usaha  yang dilakukan oleh peserta didik 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, secara sengaja,disadari dan perubahan tersebut relatif 

menetap serta membawa   pengaruh   dan   manfaat   yang   positif   

bagi   peserta   didik   dalam berinteraksi dengan lingkungannya

                                                            
2 Departemen Agama RI, Op. Cit. h 199 
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2. Hakekat Belajar

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan  

bahwa hakekat belajar  adalah  suatu  usaha  yang dilakukan oleh 

peserta didik untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan aspek tingkah laku, secara sengaja,disadari 

dan perubahan tersebut relatif menetap serta membawa   pengaruh   

dan   manfaat   yang   positif   bagi   peserta   didik   dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya, perubahan prilaku tersebut bersifat continue 

dan terarah. belajarpun menjadi suatu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan dan memerlukan unsur - unsur dalam proses belajar.

3. Unsur-unsur Belajar

Belajar merupakan sebuah sistem didalamnya terdapat berbagai 

unsure saling terkait sehingga menghasilkan perubahan prilaku. 

Beberapa unsur belajar menurut Gagne :

a. Peserta Didik

Peserta didik adalah seseorang yang melakukan proses belajar

b. Rangsangan (Stimulus)

Rangsangan adalah peristiwa yang dapat merangsang pengindraan 

peserta didik. Beberapa stimulus di sekitar seseorang, seperti : 

suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung dan 

sebagainya. Peserta didik memfokuskan stimulus tertentu yang 

diminati agar dapat belajar optimal.

c. Memori 
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Memori berisi berbagai kemampuan berupa pengetahuan, 

ketrampilan, sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya

d. Respon 

Respon merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi 

memori. Respon peserta didik ditandai perubahan prilaku atau 

kinerja pada akhir proses belajar

B. Pembelajaran Strategi Information Seach

1. Pengertian strategi pembelajaran

Istilah strategi pada awalnya digunakan dalam dunia militer 

yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan 

memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Salah satunya seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam 

proses pembelajaran akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar 

siswanya mendapat prestasi yang terbaik. Istilah strategi (strategy)

berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” dalam bahasa 

Yunani.Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata 

stratos (militer) dengan “ago” (memimpin).Sebagai kata kerja, 

stratego berarti merencanakan (to plan).3Dalam Kamus Besar 

                                                            
3 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016), Cetakan 

Ke-5 h. 3
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Indonesia.strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan 

untuk mencapai sasaran khusus (yang diinginkan).4

Menurut Beckman, secara umum strategi dapat diartikan 

sebagai suatu alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk 

memenuhi suatu tugas. Sedangkan Brown menegaskan bahwa strategi 

adalah metode khusus dalam mendekati suatu masalah atau tugas, 

mode pelaksanaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau desain 

yang direncanakan untuk mengontrol dan memanipulasi informasi.5

Apabila dihubungkan dengan pembelajaran, strategi yaitu cara 

yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan 

pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, tidak hanya terbatas 

pada prosedur kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa, tetapi juga termasuk didalamnya materi atau paket 

pengajarannya.6

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah 

salah satu usaha atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada peserta didik yang

bertujuan agar memudahkan peserta didik untuk memahami dan 

mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran  lebih luas

                                                            
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, h. 1340.
5Umi Hijriah, Buku Pengaruh Strategi Pembelajaran Membaca dan Tingkat Skemata 

Terhadap Pembahaman Bacaan Bahasa Arab, (Lampung: IAIN Raden Intan,2015), h.39
6 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 19.
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dari pada metode atau teknik pembelajaran. Dengan perkata lain, metode 

atau teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran.

2. Pengertian information search

Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, dan 

tempat yang baik menurut siasat perang.7Information menurut kamus 

bahasa Inggris adalah pemberitahuan, keterangan, dan penerangan.8

Sedangkan search adalah pencarian, penggeledahan, dan mencari9

Dalam strategi Information Search itu sendiri, siswa diarahkan 

agar dapat mengumpulkan dan menggali informasi dari berbagai 

sumber belajar.Dengan demikian potensi siswa dapat diberdayakan 

dan hasil belajar siswa dapat meningkat serta siswa dapat belajar 

mandiri.Siswa tidak lagi hanya sebagai penerima pengetahuan, dan 

guru dapat berperansebagai fasilitator, pengarah dan pemberi stimulus.

Hampir semua pelajaran tentang manusia dan kehidupannya, 

selalu berhubungan dengan komunikasi.Komunikasi memang selalu 

ada pada setiap kegiatan manusia.Misalnya, komunikasi di bidang 

pendidikan. Di pihak lain, jika orang berbicara komunikasi, tentu 

menyangkut informasi di dalamnya. Informasi memang selalu ada 

pada setiap peristiwa komunikasi.

                                                            
7 Depdikbud, Op. Cit.  
8 Diana Keaton, Kamus Lengkap 5 Miliyar Inggris-Indonesia, Indonesia-Ingris, (Jakarta: 

Garda Media,2005), hal. 177
9 Ibid, h. 298



21

Menurut sudut pandang dunia kepustakaan dan perpustakaan, 

informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga 

berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang.Informasi itu sangat 

beragam, baik dalam jenis, tingkatan, maupun bentuknya. Dengan 

demikian, maka fungsinya pun beragam pula karena akan bergantung 

pada manfaatnya bagi setiap orang yang kebutuhannya berbeda.

Dalam organisasi sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan 

pada umumnya, informasi yang bermanfaat adalah yang banyak 

mendukung tugas-tugas lembaga tersebut, yaitu yang kira-kira semua 

jenis informasi yang mempunyai aspek edukatif, riset, dan rekreatif. 

Sumber-sumber informasi itu ada dimana-mana, dipasar, sekolah, 

rumah, lembaga-lembaga suatu organisasi komersial, buku-buku, 

majalah, surat kabar, perpustakaan, dan tempat-tempat lainnya.10

Information search atau pencarian informasi merupakan 

strategi yang sama dengan ujian open book. Yang mana secara 

berkelompok peserta didik mencari informasi (biasanya yang tercakup 

dalam pelajaran) yang menjawab pertanyaan –pertanyaan yang 

diberikan guru kepada mereka.Strategi ini sangat membantu 

pembelajaran untuk lebih menghidupkan materi yang dianggap 

kering.11

                                                            
10 Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi, komunikasi, dan Kepustakaan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h. 11-16
11 Melvin L Silberman, Active Learning  101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusa 

Media dan Nuansa Cendekia, Cet. Ke-XV 2019) h. 164
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Sedangkan menurut Melvin L. Silberman strategi information 

search (pencarian info) adalah strategi yang bisa disamakan dengan 

ujian open book. Tim-tim dikelas mencari informasi (biasanya yang 

diungkapkan dalam pengajaran) yang menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepada mereka.Strategi ini sangat membantu menjadikan 

materi yang biasa-biasa saja menjadi lebih menarik.12

Kemudian menurut Hamruni dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Pembelajaran menyatakan bahwa strategi information search 

adalah strategi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

belajar diluar kelas, yang terkadang terasa sumpek dan penuh aturan. 

Mereka bisa belajar diperpustakaan, warnet, mencari jurnal, dan 

sumber-sumber belajar yang lainnya.13

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi information search adalah suatu tehnik yang digunakan oleh 

seorang guru dalam proses belajar mengajar dengan maksud meminta 

peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

baik oleh pendidik maupun oleh peserta didik yang lainnya. Kemudian 

mempersilahkan peserta didik agar mencari informasi tentang 

jawabannya dengan membaca berbagai sumber belajar seperti halnya 

modul, Koran, internet dan sebagainya untuk menemukan informasi 

jawaban yang akurat.Dengan menggunakan strategi ini diharapkan 

peserta didik dapat menerima dan memahami informasi yang mereka 

                                                            
12 Hisyam Zaini dkk, 2008, Strategi Pembelajaran Aktif, Op. Cit, h. 48
13 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), h. 161 



23

dapat dari hasil membaca atau bertanya dan mereka dengar penjelasan 

yang disampaikan oleh guru.

Kemudian Allah berfirman dalam QS Al-Anbiya:7

                 

  

Artinya: “Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu 

(Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri 

wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-

orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”.14

Sesuai dengan firman Allah SWT diatas, menjelaskan bahwa 

Allah SWT telah memerintahkan kepada umatnya (kita) agar bertanya 

dan mencari informasi mengenai segala hal yang tidak kita ketahui 

kepada orang yang telah mengetahui atau yang berilmu.Hal ini sejalan 

dan searah sesuai dengan strategi pembelajaran information search, 

dimana selain mencari dan membaca informasi diberbagai sumber 

belajar peserta didik dapat bertanya kepada sesama siswa yang satu 

kelompok dengan nya atau bahkan bertanya kepada orang yang 

memiliki pengetahuan yang lebih atau berilmu.

Strategi ini mencari informasi yang mana tujuan dari strategi 

ini adalah dapat mengoperasikan, mengasah dan memacu otak serta 

                                                            
14 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Al-Quran 

2007), h. 257 
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indra sehingga menjadikan siswa berperan aktif untuk berpikir dalam 

mencari jawaban yang diinginkan.

3. Langkah-langkah Starategi Information Search

Adapun langkah-langkah untuk menerapkan strategi 

information search secara umum adalah sebagai berikut:

1) Buatlah sekumpulan pertanyaan yang dapat dijawab dengan 

mencari informasi yang bisa ditemukan dalam buku sumber yang 

telah Anda bagikan kepada siswa. Materi sumbernya bisa 

mencakup:

a) Buku pegangan

b) Dokumen

c) Buku teks

d) Panduan referensi

e) Informasi yang diakses melalui computer

f) Artifak

g) Peralatan “berat: (misalnya mesin)

2) Bagikan pertanyaan-pertanyaan tentang topiknya

3) Perintah siswa untuk mencari informasi dalam tim-tim kecil. 

Kompetisi yang bersahabat bisa diwujudkan untuk mendorong 

partisipasi

4) Bahaslah jawabannya di depan kelas. Perluaslah jawabannya 

guna memperluas cakupan pembelajaran15

                                                            
15 Melvin L Silberman, Op. Cit. h. 164 
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Sedangkan langkah-langkah untuk menerapkan strategi 

information search dalam pembelajaran aqidah akhlak:

a. Guru membagi pesera didik dalam kelompok-kelompok kecil

b. Guru membuat kumpulan pertanyaan yang dapat dijawab siswa 

dengan cara mencari informasi yang bisa ditemukan dalam bahan-

bahan atau sumber informasi yang didapatkan oleh siswa. Materi 

sumber informasi nya bisa mencakup:

1) Buku pegangan

2) Dokumen

3) Buku teks

4) Panduan referensi dari internet

5) Artifak

6) Informasi yang diakses melalui perangkat keras (mesin, 

computer dan alat-alat lain)

c. Guru membagikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

topic

d. Minta siswa secara berkelompok mencari informasi diberbagai 

sumber untuk menjawab pertanyaan

e. Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru sekaligus melaporkan hasinya

f. Hasil kerja kelompok ini kemudian dipersentasikan di depan 

kelompok lain sekaligus dikompetisikan



26

g. Guru memberikan klarifikasi baik melalui diskusi atau Tanya 

jawab maupun dialoq langsung dengan kelompok siswa yang 

bersangkutan

4. Keunggulan dan Kelemahan Strategi Information Search

Keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran Information 

Search, diambil dari definisi strategi pembelajaran Information Search 

itu sendiri dan langkah-langkahnya, maka dapat diuraikan keunggulan 

dan kelemahan strategi Information Search, sebagai berikut:

Keunggulan dalam penggunaan strategi pembelajaran 

information search ini yaitu:

a. Seluruh siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi dan mencari 

informasi untuk mengisi lembar kerja

b. Dapat menumbuhkan kegemaran siswa dalam membaca, dengan 

cara membaca sumber informasi cetak atau mengakses internet 

baik melalui telpon seluler maupun laptap yang terkoneksi oleh 

jaringan internet

c. Munculnya kreativitas belajar siswa pada saat tahap presentasi, 

yaitu penyampaian ide-ide yang merupakan kombinasi baru 

berdasarkan data informasi yang diperoleh dari hasil membaca16

d. Dapat memupuk rasa saling kerjasama diantara anggota kelompok

e. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab secara individu 

sekaligus kelompok sehingga dari masing-masing individu dapat 
                                                            

16Mukhlison Effendi, “Integrasi Pembelajaran Active Learning dan Internet-Based 
Learning dalam Meningkatkan Keaktifan dan Kreativitas Belajar”.Jurnal Pendidikan Islam Vol. 7. 
No.2, 2013 ; Nadwa, h. 299
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saling bertukar pikiran serta berinteraksi secara terbuka untuk 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi

f. Siswa memiliki kemampuan daya ingat yang lebih tinggi

g. Dapat membahas materi pelajaran secara tuntas17

h. Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat secara 

terbuka dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah 

dipahami

i. Peserta didik aktif bertanya

j. Peserta didik menjadi siap memulai pelajaran, karena peserta didik 

belajar terlebih dahulu sehingga memiliki sedikit gambaran dan 

menjadi lebih faham setelah mendapat tambahan penjelasan dari 

pendidik

Sedangkan kelemahan dari penggunaan strategi pembelajaran 

information search sebagai berikut:

a. Peserta didik jarang memperhatikan atau bosan jika bahasan dalam 

strategi tersebut tidak disukai

b. Pelaksanaan strategi harus dilakukan oleh pendidik yang kreatif, 

sedangkan tidak semua pendidik memiliki karakter tersebut

c. Tidak semua lembaga bisa melaksanakannya, karena fasilitas harus 

tersedia menjadi hambatan dengan berbagai pola pikir dan karakter 

peserta didik yang berbeda-beda.

                                                            
17Arum Hernawati, “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Akuntansi Dengan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Information Search Berkelompok”. Jrnal Pendidikan Vol. 1.No. 3. 2013 ; UNS, 
h.3
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d. Sulitnya bagi guru untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan siswa

e. Jika dalam kelompok biasanya hanya didominasi oleh siswa 

tertentu saja, sedangkan siswa yang lain banyak diam.18

f. Hanya ditujukan kepada mata pelajaran yang mempunyai cakupan 

materi yang luas sehingga dalam mencari informasi atau jawaban 

bisa terus dikembangkan.

C. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Kegiatan seorang guru setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran yaitu melakukan penilaian hasil belajar. Hasil belajar 

merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar 

berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik 

sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.19

Dengan demikian penilaian hasil belajar secara esensial 

bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau efektivitas seorang guru 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan sekaligus mengukur 

seberapa besar keberhasilan peserta didik dalam penguasaan 

kompetensi atau materi yang telah diajarkan.

                                                            
18 Arum Hernawati, Op. Cit, h. 8
19 Sulihin B. Sjukur, “Pengaruh Blended Learning Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil 

Belajar Siswa Tingkat SMK” Jurnal Pendidikan Vokasi Vol. 2. No. 3, 2012 :. h. 372
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Hasil belajar memiliki peran penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik 

dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dan untuk memperoleh target 

yang diharapkan guru.20Dengan begitu, Untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik yang baik, dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran harus dilakukan dengan baik dan tepat.

2. Teori Hasil Belajar

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam 

pendidikan dicapai melalui tiga kategori yang digolongkan dalam tiga 

klasifikasi umum atau ranah (domain), yaitu:

Ranah kognitif, berkaitan dengan tujuan belajar yang 

berorientasi pada kemampuan berpikir, berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari 6 aspek antara lain pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.

Tabel 2.1
Tingkat Kompetensi pada Ranah Kognitif

Tingkat kompetensi Contoh Kata Kerja Operasional
Pengetahuan
(Knowledge)

Mengenali, mendeskripsikan, menanamkan, 
memasangkan, membuat daftar, memilih.

Pemahaman
(Comprehension)

Mengklasifikasikan, menjelaskan, 
mengikhtisarkan, membedakan.

Penerapan
(Aplication)

Mendemonstrasikan, menghitung, 
menyelesaikan, menyesuaikan, 
mengoprasikan, menghubungkan, menyusun.

                                                            
20Uswatun Hasan ah, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih Melalui 

Penerapan Metode PQRST (Priview, Question, Read, Summarize, Test) Peserta Didik Kelas V Di 
MI Ismaria Al-Qur’aniyah Islamiyah Raja Basa Bandar Lampung Thun Pelajaran 2016/2017”.
AL-Tadkiyyah:Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8 No 1 (2017), h.3.
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Analisis
(Analysis)

Menemukan perbedaan, memisahkan, 
membuat diagram, membuat estimasi, 
menjabarkan kedalam bagian-bagian, 
menyusun urutan.

Sintesis
(Synthesis)

Menggabungkan, menciptakan, merumuskan, 
merancang, membuat komposisi.

Evaluasi
(Evaluation)

Menimbang, mengkritik, membandingkan, 
memberikan alas an, menyimpulkan, 
memberidukungan.

Adapun kawasan kognitif menurut yang telah direvisi 

Anderson dan Krarwohl, terdiri dari: mengingat (remember), 

memahami(understand), mengaplikasikan (apply), menganalisis 

(analyze), mengevaluasi (evaluate), mencipta (create).21

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu proses kegiatan pembelajaran tertentu yang telah 

dilalui siswa sehingga siswa memperoleh pengalaman baru dalam 

bentuk latihan yang menjadikan adanya perubahan dalam diri siswa.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak 

jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor-Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar. Faktor inipun terbagi menjadi tiga faktor,  

yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.
                                                            

21 Asrul, Rusydi Ananda, and Rosnita, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Citapustaka 
Media, 2014), h. 101
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1) Faktor Jasmaniah

a) Faktor kesehatan

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagiannya/bebas dari penyakit.

b) Cacat tubuh

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan.

2) Faktor Psikologis

a) Inteligensi/kecerdasan

Inteligensi adalah kemampuan belajar disertai 

kecakapan menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya, kemampuan ini ditentukan dengan intelegensi 

masing-masing siswa.“ini bermakna semakin tinggi 

kemampuan intelegensi siswa maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih sukses. Sebaliknya semakin rendah kemampuan 

intelegensi siswa maka semakin kecil peluangnya untuk 

memperoleh sukses.

b) Perhatian

Perhatian yang dimaksud disini iyalah perhatian siswa 

yang sedang belajar terhadap bahan/materi yang dipelajarinya.

c) Minat

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.Kegiatan 
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yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang 

disertai dengan rasa senang.Jadi berbeda dengan perhatian, 

karena perhatian sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang 

lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang, 

sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan 

dari situ diperoleh kepuasan.

d) Bakat

Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah: “the 

capacity to learn”. Dengan perkataan lain bakat adalah 

kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih.

e) Motif

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau 

tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu 

sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. Motif yang kuat 

sangatlah perlu di dalam belajar, di dalam membentuk motif 

yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya latihan –

latihan/kebiasaan – kebiasaan dan pengaruh lingkungan yang 

memperkuat, jadi latihan/kebiasaan itu sangat perlu dalam 

belajar.
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f) Kematangan

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru

g) Kesiapan

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response 

atau bereaksi.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 

tubuh.Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang.

b. Faktor-faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang mempengaruhi terhadap belajar, dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat.

1) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga

2) Faktor sekolah
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Faktor  sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

cara mengajar pendidik yang mudah dipahami oleh peserta didik, 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam menemukan 

masalah dengan cara menggunakan metode dan strategi dalam 

kegiatan pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan serta 

pendidik harus melakukan pendekatan kepada peserta didik, 

kurikulum yang diberlakukan dalam sekolah, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, memperluas materi pelajaran dengan cara 

menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku dan referensi 

lainnya sesuai dengan kurikulum nasional, alat dan fasilitas yang 

memadai dalam kegiatan pembelajaran akan menciptakan peserta 

didik yang berkualitas dalam proses belajar sebagaimana halnya, 

maka kelengkapan sarana sebagai  faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap kualitas peserta didik.

3) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa.Pengaruh ini karena 

keberadaan siswa dalam masyarakat seperti halnya kegiatan siswa 

dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar.

Berdasarkan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik diatas, maka peneliti menggunakan faktor ekstern 

berupa cara pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran dikelas 
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dengan cara menggunakan atau menerapkan strategi information 

search. Pelaksanaan strategi information search menuntut keterlibatan 

peserta didik secara aktif pada saat kegiatan pembelajaran dan kondisi 

lingkungan kelas yang efektif pada saat kegiatan pembelajaran aqidah 

akhlak serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

D. Aqidah Akhlak 

1. Pengertian Aqidah Akhlak

Istilah “akidah-akhlak” berasal dari dua kata “akidah” dan 

“akhlak”. Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 

“akidah” berarti “kepercayaan dasar atau keyakinan pokok”, 

sedangkan kata “akhlak” berarti “budi pekerti atau kelakuan”.22 Kata 

akhlak bentuk jamak dari al-khuluq atau al-khuluq yang secara 

etimologi berarti: 

a. tabiat, budi pekerti;

b. kebiasaan atau adat; 

c. keperwiraan kesatriaan, kejantanan;

d. agama;

e. kemarahan (gadab).23

Dengan kata lain, istilah akidah-akhlak berarti suatu 

pembahasan menyangkut persoalan kepercayaan dasar dan budi pekerti 

manusia.Sementara itu, secara terminology akidah dimaknai oleh 

                                                            
22 Andi Prastowo, Pembelajaran Konstruktivistik-scientific Untuk Pendidikan Agama Di 

Sekolah/ Madrasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2015), h. 155
23Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam (dalam Perspektif Filsafat), (Jakarta: Kharisma 

Putra Utama, Cet 1,2014), h.  133
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Syamduddin Yahya sebagai pokok (dasar-fundament) dan amal 

sebagai cabang-cabang,atau sering juga disebut hubungan antara 

akidah dan syariat ibarat pohon dan buahnya.24 Dengan kata lain 

bahwa hubungan antara iman iman dan amal sangat erat dan selalu 

berkaitan antara satu dengan lainnya, seperti islam mengajarkan:

           

    

Artinya: “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka 

yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surge-

surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya” (QS Al-Baqarah : 

25)25

Sedangkan Al-Ghazali mendefinisikan akhlak: sifat yang 

tertanam pada jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan itu perbuatan 

baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syariat Islam, disebut 

dengan akhlak terpuji.Tetapi jika perbuatan itu bukan perbuatan baik 

disebut dengan akhlak tercela.26

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa akidah akhlak adalah kepribadian seseorang yang 

sudah tertanam didalam dirinya sehingga secara spontan melakukan 

                                                            
24 Andi Prastowo, Op. Cit,. h. 155
25 Departemen Agama RI, Op. Cit. h 5
26 Haidar Putra Daulay, Op. Cit, h. 133
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suatu perbuatan, yang mana perbuatan yang dilakukan sesuai dengan 

sariat islam maka perbuatan itu disebut akhlak terpuji dan sebaliknya.

Sementara itu, akidah akhlak sebagai salah satu mata pelajaran 

atau materi wajib di MA Hasanuddin, Teluk Betung Bandar Lampung 

yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sebagai salah satu usaha sadar 

yang dilakukan pendidik agar peserta didik memiliki budi pekerti yang 

baik sesuai dengan ajaran islam. 

2. Tujuan Pembelajaran Aqidah Akhlak

Menurut prosesnya, khalimi mengidentifikasi tiga macam 

tujuan pembelajaran akidah akhlak. Tujuan pembelajaran itu dijelaskan 

secara singkat berikut ini:

a. Mengetahui (knowing)

Disini tugas guru adalah mengupayakan agar siswa mengetahui 

sesuatu konsep.Siswa diajar agar mengetahui aspek akidah dan akhlak.

b. Terampil melaksanakan atau mengerjakan yang ia ketahui 

itu(doing)

Guru berusaha agar siswa mampu menentukan mana yang 

aspek akidah dan mana yang aspek akhlak dengan cara yang benar dan 

pemahaman yang benar.

c. Melaksanakan yang ia ketahui itu.

Konsep itu seharusnya tidak sekadar menjadi miliknya tetapi 

menjadi satu dengan kepribadiannya.Artinya, jika siswa telah 

mengetahui konsepnya, telah trampil melaksanakannya, secara 
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otomatis ia akan melaksanakan konsep itu dalam kehidupannya. Nanti 

dalam kehidupannya, ia akan selalu berupaya untuk menerapkan aspek 

akidah dan akhlak dalam kehidupannya dengan baik.

Secara operasionalnya, tujuan pembelajaran akidah akhlak 

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan 

beradat kebiasaan yang baik

b. Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri 

berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah 

c. Membiasakan siswa kepada bersikap rela, optimis, percaya diri, 

menguasai emosi, tahan menderita dan sabar

d. Membiasakan siswa arah sikapyang sehat yang dapat membantu 

mereka berinteraksi social yang baik, mencintai kebaikan untuk 

orang lain, suka menolong, saying kepada yang lemah dan 

menghargai orang lain

e. Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul 

baik di sekolah maupun di luar sekolah

f. Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan 

bermuamalah yang baik.27

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan 

bahwa tujuan dari pembelajaran akidah akhlak yaitu diharapkan siswa 

dapat menerapkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

                                                            
27 Andi Prastowo, Op. Cit, h, 158-160



39

peserta didik dapat mencerminkan ajaran agama islam yang rahmatan 

lil’alamin.

3. Ruang lingkup materi akidah akhlak kelas XI 

1) Isyraf

a. Pengertian Israf

Kata israf berasal dari bahasa Arab asrofa-yusrifu-

isroofan berarti bersuka ria sampai melewati batas. Israf ialah suatu 

sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang mele- bihi 

semestinya.Beberapa pendapat tentang pengertian israf adalah 

sebagai berikut;

a) membelanjakan/memberikan  sesuatu  untuk  hal  yang  tidak  

selayaknya  sebagai tambahan atas apa yang selayaknya.

b) membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang sangat 

sedikit.

c) melebihi batasan dalam pembelanjaan harta.

d) seseorang memakan harta yang tidak halal baginya atau 

memakan yang halal baginya memlebihi batas dan melebihi 

kadar kebutuhan.

e) Sebagian pendapat menyatakan, artinya melebihi kuantitas 

yang normal, karena tidak memahami batasan kuantitas yang 

menjadi haknya
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Dengan demikian pengertian Israaf adalah tindakan 

seseorang yang melampauhi batas yang telah ditentukan oleh 

syariat.

b. Bahaya Perilaku Israf

Imam Asy Syatibi berpendapat bahwa bahaya sikap 

melampaui batas bekasnya dapat menghilangkan keteguhan dan 

keseimbangan yarg dituntut agama dalam melaksanakan berbagai 

tanggung jawab hukum.Beliau mengatakan bahwa kesempitan 

tidak dihilangkan dari seorang mukallaf karena dua segi, pertama, 

kha- watir terputus amalnya di tengah jalan, membenci ibadah, dan 

tidak suka melaksanakan beban agama.Kedua, khawatir

menimbulkan pengurangan amal dengan bermalas-mala-

san.Kadang-kadang menekuni sebagian amal dapat melalaikan dan 

menghentikan amal lainnya. Kadang-kadang ia bermaksud 

menjalankan keduanya dengan susah payah, tetapi akhirnya ia 

terhenti ataupun bahkan meninggalkan amal kebaikan keduanya.

c. Bentuk Perilaku Israf

Diantara contoh sikap israf adalah dalam bentuk pamer 

kekayaan dan berjiwa sombong, hal yang demikian ini akan 

menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karenatidak mempunyai 

kontrol pribadi dan sosial. Apabila tidak terdapat kontrol tersebut, 

makaakan berakibat sikap melampaui batas.
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Sikap orang yang mendambakan kemewahan dunia semata-mata, 

merupakan sikap yang tidak disukai Allah dan tidak mem- peroleh 

manfaat apapun baik di dunia dan di akhirat.

d. Menghindari Perilaku Israf

Islam mengajarkan kebersahajaan. Setiap muslim dilarang 

mengikuti nafsu syahwat. Sederhanakanlah dan ditundukkan naf-

su dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan 

seseorang tidak sang- gup mengendalikan nafsunya. Janganlah 

mendekati hal-hal yang dapat mendorong diri untuk berbuat yang 

tidak baik ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki keseder-

hanaan tidak suka melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, 

karena akan merenda- hkan diri sendiri di hadapan makhluk atau 

pencipta-Nya.Diantara dampak yang ditimbulakan akibat dari 

perbuatan israf, yaitu :

a) Dibenci oleh Allah

b) Menjadi sahabat setan

c) Menjadi orang yang akan tercela dan menyesal

e. Hikmah

a) Sikap israf adalah salah satu sikap tercela yang sangat 

merusak bagi pelaku sendiri maupun orang lain yang terkena 

dampak tingkah lakunya. Sifat melampaui batas (berlebihan) 

ini mengancam masa depan manusia.
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b) Setiap muslim dilarang mengikuti nafsu syahwat.   

Sederhanakanlah  dan ditundukkan nafsu dengan akal sehat, 

dan setiap pelampauan batas akan selalu dibarengi oleh 

kekuatan jahat, yakni setan yang menghiaskan keburukan 

sehingga dirasa sebagai kebaikan.

c) Perbuatan berlebihan atau melampaui batas ini adalah  

sebagai wujud pengingkaran terhadap nikmat yang telah 

diberikan Allah.

d) Sikap melampaui batas bekasnya dapat menghilangkan   

keteguhan dan keseimbangan yarg dituntut agama dalam 

melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum.

2) Tabdzir

a. Pengertian Tabdzir

Kata tabzir/pemborosan dalam bahasa Arab berasal dari 

kata badzara-yubadzdziru- tabdziiron dipahami oleh ulama dalam 

arti pengeluaran yang bukan haq.Kata tabzir berarti 

menggunakan/membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. 

Pengertian lain dari tabzir adalah membelanjakan harta tidak sesuai 

dengan hak (peruntukan) harta tersebut atau tidak layak menurut 

ketentuan syariat. Dengan demikian semua bentuk penggunaan 

harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah 

perbuatan tabdzir.Orang yang melakukannya disebut mubadzir. 

Contoh membeli alat untuk melakukan kejahatan, atau 
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membelajakan harta untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada 

manfaatnya secara agama, maka termasuk mubadzir. Dengan 

demikian, bukanlah termasuk perbuatan tabdzir tindakan 

membelanjakan harta sebanyak apapun jumlahnya untuk kebaikan 

yang disyariatkan agama.

Pendapat lain menyatakan bahwa tabdzir adalah membagi-

bagikan harta dalam bentuk yang termasuk berlebih-lebihan. 

Dengan pengertian ini berarti perbuatan isrof adalah termasuk 

tabdzir.

        

             

        

Artinya:“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya. (QS. Al Isra’ [17]: 26-27)

b. Bahaya Perilaku Tabdzir

Setiap orang selalu berpikir dan berusaha sekuat tenaga 

untuk meraih  kemewahan kehidupan dunia sebagai suatu yang 

menyenangkan dan  membahagiakan, tanpa memperhatikan 
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ketentuan agama. Anggapan dan keinginan seperti itu sampai 

sekarang terus mewarnai sebagian masyarakat, berkeinginan 

memiliki harta kekayaan yang melimpah sekalipun dengan jalan 

yang tidak wajar, tidak sesuai dengan peraturan negara dan hukum 

agama.Akibatnya, timbullah kecurangan dimana-mana yang 

merugikan semua pihak. Allah melarang kaum muslimin mencari 

kekayaan dengan cara yang batil, dan melarang membelanjakan 

harta yang dikuasai secara boros. 

Larangan dimaksudkan agar setiap muslim dapat mengatur 

nilai pengeluaran sesuai keperluannya, tepat yang dituju 

sebagimaha ketentuan agama. Tidak boleh membelanjakan 

hartanya secara boros hanya untuk kesenangan semata. Pamer 

kekayaan dan berjiwa sombong akan menyebabkan kehancuran 

pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan 

sosial. Jika kontrol tersebut tidak ada, maka akan berakibat 

menimbulkan sikap pemborosan yang dilarang dalam Islam.

c. Menghindari Perilaku Tabdzir

Sesungguhnya orang yang dapat menerima dengan baik dan 

mengamalkan nasihat yang benar hanyalah orang-orang yang sabar 

dan tekun.Termasuk di dalamnya orang yang patuh melaksanakan 

perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Mereka 

menerima dengan baik dan ikhlas apa yang diberikan Allah 

kepadanya. Selalu berusaha sesuai ketentuan-Nya serta
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membelanjakan hartahya untuk kepentingan diri maupun 

masyarakat.

d. Hikmah

Sikap boros akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan 

hidup di kemudian hari.Larangan keras membelanjakan harta 

dengan cara sesuka hatinya yang akan berakibat pada kesengsaraan 

baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan setiap 

muslim agar dapat mengatur keseimbangan pengeluaran dan 

pemasukan sesuai dengan keperluan secara wajar sehingga akan 

dapat menjamin kehidupan yang teratur dan sejahtera.

3) Bakhil

a. Pengertian Bakhil/Kikir

Bakhil/kikir ialah menahan harta yang seharusnya dia 

keluarkan.  Al-Jurjani dalam kitab At-Ta’rifat mendefinisikan 

bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan 

memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya 

tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, 

minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, 

dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang 

membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia 

adalah bakhil.
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b. Bahaya Perilaku Bakhil

Mengakibatkan dosa besar, Mengikuti jejak setan, Penghalang 

masuk surge, Rizki menjadi sempit dan Sumber malapetaka 

kemanusiaan

c. Menghindari Perilaku Bakhil

Keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah, Banyak 

bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Gemar melakukan 

kegiatan sosial dengan infak dan sedekah, dan Memohon 

perlindungan dari Allah dari sifat bakhil/kikir

d. Hikmah

Salah satu akhlak tercela yang besar pengaruhnya terhadap 

kehidupan seseorang adalah sifat bakhil atau kikir, Sifat bakhil 

adalah pokok dari semua kehinaan, Manusia diharapkan senantiasa 

berusaha menjauhkan diri kita dari sifat bakhil dan menghiasi diri 

dengan melatih dan membiasakan aneka kebaikan dengan harapan 

sifat bakhik/ kikir dapat lenyap dan berganti dengan sifat 

kedermawanan yakni gemar  sedekah dan berinfak.28

                                                            
28Usman, Abdurrahman, Noek Aenul Latifah, Buku Siswa Akidah Akhlak Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013, (Jakarta:Kementerian Agam, 201), h174-188 
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E. Pengaruh Strategi Information Search dengan Hasil Belajar Akidah 

Akhlak Peserta Didik

Sebagaimana yang dinyatakan Muhabbin Syah, bahwa secara 

global faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seseorang dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu faktor intern (faktor dalam diri siswa) yakni 

keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa, faktor ekstrn (faktor dari luar 

diri siswa) yakni kondisi lingkungan sekitar siswa dan faktor pendekatan 

belajar (Approach Learning) yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran, materi-materi pelajaran.29Termasuk strategi Information 

Search.Dengan demikian strategi Information Search merupakan salah 

satu cara yang variatif dan juga dapat menjadi alternative dalam 

pembelajaran Aqidah Akhlak, terutama dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada proses pembelajaran.

F. Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak hanya memperoleh 

referensi melalui buku-buku yang berkaitan, akan tetapi juga memperoleh 

dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Penelitian yang relevan itu diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aprian Tina mahasiswa Pendidikan 

Biologi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung telah 

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Strategi Information 

                                                            
29 Muhibbin Syah, Op. Cit, h. 132
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Search (IS) Terhadap Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah Pada 

Materi Sistem Reproduksi Kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018”. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran 

information search (IS) terhadap penguasaan konsep dan sikap ilmiah 

peserta didik kelas XI di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2017/2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan penulis adalah penilitian ini dilakukan pada  

penguasaan konsep dan sikap ilmiah pada materi system reproduksi 

untuk melihat pengaruh strategi information search. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh strategi information search terhadap hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Zaid mahasiswa Pendidikan Agama 

Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah 

melaksanakan penelitian yang berjudul “Penerapan Metode 

Information Search Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

VII (Penelitian Tindakan Kelas di SMP Islam Al-Hikmah Pondok 

Cabe)”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa dengan menggunakan metode information search ini 

mengalami peningkatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sedangkan penelitian yang dilakukan 

penulis menggunakan metode Penelitian Kuantitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Atiah Dwi Rusanti mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta telah 

melaksanakan penelitian yang berjudul “ Penerapan Strategi 

Information Search Untuk Meningkatkan Minat Dan Keberhasilan 

Pembelajaran Fiqih Ibadah (Studi di kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018)”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran information search dalam 

pembelajaran fiqih ibadah dapat berhasil dilihat dari pencapaian 

pembelajaran siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 

mencapai KKM. Perbedaan penlitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan metode Penelitian Kuantitatif.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Sugiyono, bahwa seorang peneliti 

harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka 

pemikiran yang membuahkan hipotesis.Kerangka pemikiran merupakan 

penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek 

permasalahan.Kerangka berfikir juga merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik 
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akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan 

diteliti.30Berdasarkan pendapat tesebut, penulis menarik kesimpulan 

bahwa kerangka berfikir yaituskema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

dan menjelaskan jalannya penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat 

diketahui secara terarah dan jelas.Selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis untuk merumuskan hipotesis.

Mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib yang harus diikuti oleh peserta didik pada jenjang sekolah 

Madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan islam yang sengaja 

dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran umat islam bersifat 

terencana, tersusun dan dioprasikan secara lebih tertib.Pada hakikatnya 

hasil dari kegiatan pembelajaran aqidah akhlak adalah dapat membentuk 

kepribadian atau prilaku peserta didik.

Berdasarkan penjelasan diatas untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik maka diterapkanstrategi information searchyang dapat 

membuat hasil belajar peserta didik lebih baik di dalam kelas sehingga 

mencapai hasil yang maksimal.Agar peserta didik dapat melakukan 

perannya masing-masing dengan baik, maka pendidik lebih dahulu 

mempersiapkan keadaan peserta didik dengan menyampaikan materi ajar 

pendidik menggunakan bahasa yang mampu menumbuhkan ketertarikan 

                                                            
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: PT Alfabeta, 

2015), h. 60



51

peserta didik dalam pembelajaran information search. Untuk memperjelas  

kerangka perfikir ini, maka disajikan dalam bagan berikut ini:

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan 

“thesa” yang berarti “ kebenaran”. Hipotesis adalah jawaban sementara 

yang belum pasti kebenarannya dan tetapi harus diuji atau ringkasan 

kesimpulan teoritis yang dihasilkan dari tinjauan pustaka. Hipotesis 

merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan 

Latar Rumusan Masalah

Kelas Eksperimen 

Strategi Pembelajaran 
Information Search

Kelas Kontrol

Metode Konvensional

(Posttest) Tes Pemahaman  
peserta didik

DataAnalisis Data 

Hipotesis 

Kesimpulan
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suatu jawaban yang bersifat sementara dari pertanyaan penelitian. Agar 

dapat mengetahui gambaran jawaban yang bersifat sementara dari 

penelitian ini dibutuhkan adanya hipotesis, sebagaimana penjelasan 

Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Pendidikan” 

yaitu :

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah peneltian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik dengan data.Penelitian yang merumuskan hipotesis 

adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.31

Salah satu strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik merupakan strategi information search atau pencarian 

informasi, di mana pada strategi ini peserta didik antusias dalam 

kegiatan pembelajaran aktif, peserta didik berani bertanya dan 

merespon serta memberikan penjelasan kembali kepada teman yang 

lainnya.

                                                            
31 Ibid, h. 96
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Dengan memperhatikan latar belakang dan pembahasan 

masalah serta kajian literature yang terkait dapat diajukan hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh strategi information 

search terhadap hasil belajar peserta didik.

2. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik adalah rangkaian dua atau lebih variabel 

yang menjadi interens dan hendak diuji. Hipotesis statistik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. H○ : µ1 = µ2 (tidak ada pengaruh signifikan strategi information 

search terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI MA 

Hasanuddin Teluk Betung, Bandar Lampung)

b. H1 : µ1 ≠ µ2 (ada pengaruh signifikan strategi information search 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI MA Hasanuddin Teluk 

Betung, Bandar Lampung)
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