
PENGARUH BLENDED LEARNING TERHADAP HASIL 

BELAJAR PAI PESERTA DIDIK KELAS X  

SMAN 8 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 

RIZKI FIRMANSYAH 

NPM : 1511010144 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

TAHUN 2019/1440 H 



PENGARUH BLENDED LEARNING TERHADAP HASIL 

BELAJAR PAI PESERTA DIDIK KELAS X  

SMAN 8 BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam 

 

 

Oleh 

RIZKI FIRMANSYAH 

NPM : 1511010144 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

Pembimbing I   : Prof. Dr. Sulthan Syahril, M. A 

Pembimbing II  : Dra. Hj. Istihana, M.Pd 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

TAHUN 2019/1440 H 

  



ABSTRAK 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. Keberhasilan dalam proses pembelajaran akan tercapai ketika 

siswa dan guru memiliki kesiapan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan dalam proses pembelajaran dibutuhkan interaksi yang baik antara 

siswa dan guru.   Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMAN 8 Bandar 

Lampung diketahui bahwa pencapaian hasil belajar siswa selama ini masih relatif 

rendah dikarenakan siswanya kurang bersemangat dalam belajar, penulis mencoba 

strategi pembelajaran yang baru dari sebelumnya yang diharapkan mengalami 

peningkatan hasil belajar setelah di pengaruhi Blended Learning. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh blended 

learning terhadap hasil belajar PAI siswa kelas X di SMAN 8 Bandar Lampung? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh blended learning 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas X di SMAN 8 Bandar Lampung. Penelitian 

ini merupakan penelitian quasi eksperimen dimana desain yang digunakan adalah 

purposive nonequivalent control grup design, penelitian dilakukan di SMAN 8 

Bandar Lampung dengan sampel kelas XIPS 1 sebagai kelas eksperimen yang 

menggunakan blended learning dan XMIPA 1 sebagai kelas kontrol yang 

menggunakan media yang ada di kelas. Penelitian dilakukan selama 3 kali 

pertemuan dengan teknik pengumpulan data berupa tes dalam bentuk pilihan 

ganda yang terdiri dari pretest dan posttest. 

Setelah dilakukan penelitian dan dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan Uji-t (Independent Sample T-test) pada kedua kelas dan diperoleh 

nilai pada equal variances assumed yaitu nilai sig.(2-tailed) yaitu 0,399 atau 

sig.(2-tailed) < 0,05(5%), maka dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jadi penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh blended learning 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas X di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci : Blended Learning, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam 

  







  MOTTO 
 

 
 

Artinya: 

 “serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tantang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
1
 (Q.S An-

Nahl:125) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahahannya, Jakarta: CV INDAH PRESS. h. 421 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.
2
 

Pendidikan juga merupakan proses perbaikan, penguatan, 

penyempurnaan, terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. 

pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang 

ada dalam masyarakat.
3
 

Dalam konsep dan pelaksana pendidikan dikenal komponen-

komponen pendidikan seperti pendidik, peserta didik, kurikulum, proses 

belajar-mengajar, dan sarana-prasarana. Dari beberapa komponen 

pendidikan tersebut yang menarik adalah pada proses pembelajaran. 

Karena dalam komponen ini terjadi interaksi timbal balik antar individu, 

yaitu antara guru dan murid. Selain itu proses pembelajaran menjadi faktor 

penentu terserap atau tidaknya ilmu pengetahuan yang diajarkan. 

Pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu paket yang tak 

terpisahkan, pembelajaran merupakan bagian penting dari proses 

pendidikan. Untuk memiliki kualitas pendidikan yang baik maka perlu 

konsep pembelajaran yang baik pula. Kegiatan pembelajaran 

diselenggarakan untuk membentuk watak, membangun pengetahuan, sikap 

dan kebiasan-kebiasaan untuk meningkatkan mutu kehidupan peserta 

                                                             
2
Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), h. 4 

3
NovanArdyWiyani, Burnawi, Ilmu Pendidikan Islam (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), h. 29 



didik. Atas dasar itulah pentingnya kegiatan pembelajaran yang 

memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi 

yang diharapkan.
4
 Maka dari itu pendidikan dan pembelajaran sangat 

berhubungan dan penting di dapatkan oleh semua peserta didik demi 

majunya pendidikan. 

Menurut pandangan agama islam, seorang guru harus memiliki 

peran bukan sebagai orang yang menyampaikan ilmu di kelas, tetapi guru 

berperan dalam membentuk intelektual, moral sosial dan melatih 

keterampilan peserta didik. Guru berperan sebagai murabbiy, mu‟allim, 

mursyid, mudarris, dan mu‟adib. Sebagai murabbiy guru mampu 

membentuk kepribadian agar siswa tidak menjadi orang yang membawa 

petaka bagi lingkungannya. Sebagai mursyid, guru dapat menjadi tauladan 

dan konsultan. Sebagai mudarris, guru memiliki kepekaan intelektual dan 

mampu memperbaharui pengetahuan peserta didik, dapat melatih 

keterampilan siswa sesuai bakat dan minatnya. Sebagai mu‟addib, guru 

mampu membangun peradaban yang berkualitas dimasa depan.
5
 Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa guru dalam pandangan islam 

harus mencakup dari beberapa aspek tersebut agar menjadi guru yang 

professional dan sesuai dengan ajaran agama islam. 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utamanya 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi siswa dalam jalur formal. Guru dalam menjalankan 

fungsinya diantaranya berkewajiban untuk menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, dan 

                                                             
4
Moh.Khoerul Anwar, Pembelajaran Mendalam Untuk Membentuk Karakter Siswa 

Sebagai Pembelajar, (UIN Raden Intan Lampung: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 2017), h.2 
5
Azizah Meria, Persepsi Pendidik Madrasah Ibtidaiyah Sumatera Barat Tentang 

Kompetensi yang Dimilikinya, (JMIE: Journal Of Madrasah Ibtidaiyah Education, IAIN Raden 

Intan Lampung, 2017), h.4 



memberikan motivasi kepada siswa dalam membangun gagasan, prakarsa, 

dan tanggung jawab siswa untuk belajar.
6
 

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh besar , sebab 

guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta 

didik sebagai subjek dan objek belajar.
7
 Karena guru adalah orang tua 

peserta didik saat berada di sekolah, hingga akan lebih mudah 

menyampaikan materi apabila guru menjadi titik balik keberhasilan 

peserta didik dalam lembaga pendidikan. Selain guru, dan juga peserta 

didik memegang peranan penting dan merupakan unsur penentu dalam 

proses pembelajaran. Keberhasilan pendidikan formal banyak ditentukan 

oleh keberhasilan pembelajaran yang merupakan perpaduan antara guru 

dan peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak 

lepas dari keseluruhan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan 

pemahaman guru terhadap kegiatan pembelajaran yang menarik. Sebagai 

mana islam telah mengajarkan kepada umatnya agar menuntut ilmu dan 

menekankan pentingnya artikel ajar dalam kehidupan umat manusia. 

sebagaimana Firman Allah sejak pertama diturunkan kepada Rasulullah 

yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5: 

 

 

 
 

Artinya : 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha Pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan 
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perantaran kalam 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. (QS. Al-Alaq ayat 1-5).
8
 

 

Dalam surat Al-Alaq ini Allah SWT menunjukan pada keutamaan 

ilmu pengetahuan yaitu dengan memerintahkannya membaca sebagai 

kunci ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukan akan kemuliaan belajar dan 

ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan ayat diatas, maka untuk 

mengetahui yang belum diketahui dilakukan dalam proses belajar. Proses 

belajar merupakan hal yang sangat penting dimana, proses tersebut terjadi 

karena interaksi antara pendidik dan peserta didik. Antara pendidik dan 

peserta didik berada dalam interaksi edukatif dengan posisi, tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda namun bersama-sama untuk mencapai 

tujuan. Pendidikan bertanggung jawab mengantarkan peserta didik kearah 

kedewaasaan yang cakap memberikan sejumlah ilmu pengetahuan dan 

membimbingnya. Sesuai dengan Firman Allah : 

 

 
 

Artinya :  

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (QS:An-Nahl:125).
9
 

 

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa pendidikan dalam islam 

sangat menghargai terhadap orang berilmu pengetahuan, bahkan orang 

berilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya.  

Belajar merupakan kebutuhan dasar setiap peserta didik untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam hidupnya 
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sebagai learning experience (pengalaman belajar) agar dapat mencapai 

perkembangan yang optimal. Peserta didik yang dapat mengelola diri 

untuk selalu menjaga motivasi belajar agar dapat memenuhi seluruh 

jenjang kebutuhan yang dimilikinya akan selalu terus berusaha untuk 

memenuhi setiap hierarki jenjang kebutuhan sebagai tujuan dari proses 

belajar yang dilakukan.
10

 Dengan belajar siswa melalui berbagai tingkatan 

dalam pendidikan untuk mendapatkan pendidikan dan pengalaman dalam 

belajar agar mendapatkan hasil yang optimal siswa harus didukung dengan 

motivasi yang lebih agar dapat memenuhi semua tujuan dalam 

pembelajaran. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran akan tercapai ketika 

peserta didik dan guru memiliki kesiapan dalam proses pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan dalam proses pembelajaran dibutuhkan interaksi yang baik 

antara peserta didik dan guru. Sehingga orang tidak lagi berpandangan 

bahwa seorang guru adalah seorang yang serba tahu sedangkan peserta 

didik adalah seseorang yang serba tidak tahu. Bagaimanapun belajar 

merupakan suatu proses dua arah, dimana peserta didik memerlukan 

feedback dari pengajar dan begitupun sebaliknya, agar diperoleh hasil 

belajar yang lebih efektif. 

Berdasarkan Pra penelitian yang dilakukan di SMAN 8 Bandar 

Lampung diketahui dari guru mata pelajaran bahwa pencapaian hasil 

belajar peserta didik selama ini masih  rendah. selama ini metode dalam 

menyampaikan materi yang digunakan adalah metode konvensional 

(ceramah), sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran 

misalnya cenderung hanya guru saja yang dominan menerangkan dari 

awal sampai akhir materi tanpa ada interaksi dengan peserta didik, 

walaupun ada interaksi dengan peserta didik itu sangat kecil sekali. 

Realita lapangan menunjukan bahwa siswa memiliki hasil belajar 

rendah, peserta didik masih menganggap kegiatan belajar tidak 
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menyenangkan dan memilih kegiatan diluar konteks belajar seperti 

bermain dan bergaul dengan teman sebaya.  

 

Tabel 1.1 

Nilai Hasil Ulangan Harian Kelas XIPS 1 dan XMIPA 1 

Kelas  
Jumlah 

Siswa 
Rata-Rata KKM 

Siswa 

Yang 

Tuntas 

Siswa 

Tidak 

Tuntas 

XIPS 1 35 66,21 72 10 25 

XMIPA 1 35 63,69 72 8 27 

Sumber: Guru Mata Pelajaran PAI di SMAN 8 Bandar Lampung 

 

Dari data diatas menunjukan bahwa rata-rata hasil ulangan tengah 

semester peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 

X SMA N 8 Bandar Lampung relatif rendah yaitu kelas XIPS 1 66,21 , 

sedangkan kelas XMIPA 1 63,69 , berdasarkan kriteria ketuntasan 

minimal di SMAN 8 Bandar Lampung untuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah 72. 

Menurut guru pendidikan agama islam Ibu Hj. Lismawati, M.Pd.I 

yang menjelaskan bahwa peserta didik masih malas dalam pembelajaran, 

banyak peserta didik masih merasa “ogah-ogahan” apabila diberi tugas 

dikelas, tidak mampu memahami dengan baik pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Hal ini menunjukan bahwa peserta didik tidak mempunyai 

kemauan yang kuat untuk belajar. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan suatu cara untuk 

mengatasinya salah satunya dengan belajar yang inovatif sehingga 

diharapkan peserta didik timbul rasa ingin belajar dan berdampak positif 

bagi hasil belajar peserta didik. Bahwa cara mengajar yang tepat 

menentukan hasil belajar, dengan ini peneliti melakukan eksperimen 

dengan Blended Learning, apakah dengan blended learning  hasil belajar 

akan lebih baik. 



Blended learning merupakan salah satu cara pembelajaran yang 

mengkombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan 

kegiatan tatap muka, offline dan online. Pembelajaran yang interaktif yang 

mendekati belajar langsung tatap muka. Bahkan bisa dilakukan ketika guru 

dan peserta didik-nya terpisah ribuan kilometer di dua benua berbeda. 

Pembelajaran berbasis blended learning merupakan pilihan terbaik untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemauan yang lebih besar dalam 

berinteraksi antar guru dan peserta didik dalam lingkungan belajar. Maka, 

dengan ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Blended Learning Terhadap Hasil Belajar PAI Peserta Didik kelas X di 

SMA Negeri 8 Bandar Lampung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka beberapa 

masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Kurangnya kemauan belajar yang timbul dari dalam diri peserta didik. 

2. Pembelajaran yang monoton. 

3. hasil belajar yang rendah dikarenakan kemauan peserta didik untuk 

belajar masih sulit timbul. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, 

permasalahan yang timbul masih sangat bervariatif sehingga perlu 

diadakan pembatasan masalah agar peneliti lebih fokus dalam mengatasi 

dan menggali permasalahan yang terjadi, maka penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Pengaruh blended learning terhadap hasil belajar PAI 

2. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 8 Bandar Lampung 

 

D. Rumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat pengaruh blended 

learning terhadap hasil belajar PAI peserta didik kelas X di SMA Negeri 8 

Bandar Lampung. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh blended learning terhadap hasil belajar PAI 

peserta didik kelas X di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan kelak dapat 

bermanfaat pada beberapa kalangan antara lain: 

a. Peneliti 

Mengetahui kualitas pengaruh blended learning terhadap hasil belajar 

PAI peserta didik kelas X di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

 

b. Guru 

Memberikan pemikiran untuk dapat menerapkan blended learning 

untuk meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik kelas X di SMA 

Negeri 8 Bandar Lampung. 

c. Siswa 

Agar peserta didik memiliki kemauan belajar dalam proses 

pembelajaran dengan diterapkannya blended learning. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengaruh blended learning terhadap hasil 

belajar PAI peserta didik kelas X di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

2. Subjek Penelitian 



Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta didik 

kelas X di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Blended Learning 

1. Pengertian Blended Learning 

Blended Learning terdiri dari kata blended (kombinasi/campuran) 

dan learning (belajar). Makna asli sekaligus yang paling umum blended 

learning mengacu pada belajar yang mengombinasi atau mencampur 

antara pembelajaran tatap muka (face to face = f2f ) dan pembelajaran 

berbasis komputer (online dan offline). Namun, pengertian Pembelajaran 

Berbasis Blended Learning (PBBL) adalah pembelajaran yang 

mengombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan 

tatap muka, pembelajaran berbasis komputer (offline), dan komputer 

secara online (internet dan mobile learning).
11

  

Blended learning ini sebagai kombinasi karakteristik pembelajaran 

tradisional dan lingkungan pembelajaran elektronik. Pada awalnya 

pembelajaran tradisional tatap muka, kemudian makin tinggi teknologi 

maka semakin lama waktu pembelajaran beralih menggunakan elektronik 

murni dalam bentuk online, terjadi kombinasi dari keduanya yang di sebut 

dengan blended learning. 

Penjelasan konsep tentang blended learning penggabungan model 

pembelajaran ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat 

mengambil sifat terbaik dari pembelajaran secara langsung (syncronous) 

dengan pembelajaran tidak langsung (asyncronous). Seperti; peserta didik 

dapat memotivasi dirinya sendiri secara internal dan mampu mengontrol 

kemampuan belajarnya dimana saja, kapan saja dan menciptakan 

kemandirian peserta didik. 

Dalam pembelajaran blended learning peserta didik menjadi 

bagian sebuah kelompok belajar dan sekaligus sebagai individu yang 
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sedang belajar, dari pemaparan di atas dapat di simpulkan blended adalah 

campuran dan learning adalah pembelajaran. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Komponen Pembelajaran Berbasis Blended Learning 

 

 

Walaupun masih terjadi perdebatan ekstrim antara pembelajaran 

tatap muka dengan pembelajaran berbasis komputer, buku ini tidak 

melemahkan salah satu diantaranya, justru ingin memadukan atau 

mengombinasikan berbagai modus belajar yang telah berkembang sampai 

saat ini. 

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan Dziuban, Hartman, dan 

Moskal menemukan bahwa program blended learning memiliki potensi 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan juga menurunkan tingkat 

putus sekolah dibandingkan dengan pembelajaran yang sepenuhnya 

pembelajaran online. Demikian juga ditemukan bahwa model 

Tatap 
Muka 

PEMBELAJARAN 
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BLENDED 
LEARNING 

OFFLINE ONLINE 



pembelajaran berbasis blended lebih baik dari pada pembelajaran tatap 

muka (face to face). 

Pembelajaran blended learning fokus utamanya adalah peserta 

didik. Peserta didik harus mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung 

jawab untuk pembelajarannya. Suasana  pembelajaran blended learning 

akan mengharuskan peserta didik memainkan  peranan yang lebih aktif 

dalam pembelajarannya. Peserta didik membuat  perancangan dan mencari 

materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Blended  Learning ini tidak 

berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi 

memperkuat model belajar tersebut melalui pengembangan teknologi  

pendidikan. 

 

2. Karakteristik Blended Learning 

Adapun karakteristik blended learning menurut Jhon Watson yaitu : 

a. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, 

model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis 

teknologi yang beragam. 

b. Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung ( face- to-face ), 

belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. 

c. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara 

penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran. 

d. Guru dan orangtua pembelajar memiliki peran yang sama penting, 

guru sebagai fasilitator, dan orang tua sebagai pendukung. 

 

3. Tujuan Blended Learning 

a. Membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses 

belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. 

b. Menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan peserta didik 

untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. 

c. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik, dengan 

menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online .  



Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para siswa dalam 

pengalaman interaktif. Sedangkan porsi online memberikan peserta 

didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada 

setiap saat, dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses 

Internet. 

d. Mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian 

melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 

  

4. Manfaat Blended Learning 

a. Proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada   

penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. 

b. Mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan 

siswa (mitra belajar). 

c. Membantu memotivasi keaktifan siswa untuk ikut terlibat dalam 

proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian 

belajar pada siswa. 

d. Meningkatkan kemudahan belajar sehingga siswa menjadi puas dalam 

belajar.  

  

5. Kelebihan dan Kekurangan Blended Learning 

Kelebihan blended learning : 

a. Dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapan saja dan 

dimana saja. 

b. Pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional, yang keduanya 

memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. 

c. Pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

d. Meningkatkan aksesbilitas. Dengan adanya blended learning maka 

pembelajar semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran. 

e. Pembelajaran menjadi lebih luwes dan tidak kaku. 

 

 



Kekurangan blended learning : 

a. Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan 

apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. 

b. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pembelajar, seperti komputer 

dan akses Internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses 

Internet yang memadai, apabila jaringan kurang memadai akan 

menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. 

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. 

d. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti komputer dan 

akses Internet. 

e. Membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat 

memaksimalkan potensi dari blended learning .  

  

6. Proses perancangan Blended Learning 

Menurut Jared M. Carmen, seorang Preseident Aglint Learning 

menyebutkan lima kunci dalam mengembangkan blended learning . 

Adapun ke-5 kunci tersebut yaitu: 

1) Live Event 

Pembelajaran langsung atau tatap muka ( instructor - led 

instruction ) secara terpadu dalam waktu dan tempat yang sama 

( classroom ) ataupun waktu sama tapi tempat berbeda (seperti 

virtual classroom ). Bagi beberapa orang tertentu, pola 

pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. 

Namun demikian, pola pembelajaran langsung inipun perlu 

didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sesuai 

kebutuhan. 

2) Self - Paced Learning 

Mengkombinasikan pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran mandiri ( self - paced learning ) yang 

memungkinkan peserta didik belajar kapan saja, dimana saja 

dengan menggunakan berbagai konten (bahan belajar) yang 



dirancang khusus untuk belajar mandiri baik yang bersifat text 

- based maupun multimedia based (video, animasi, simulasi, 

gambar, audio, atau kombinasi dari kesemuanya). Bahan 

belajar tersebut, dalam konteks saat ini dapat dikirim secara 

online (via web maupun via mobile device dalam bentuk 

streaming audio , streaming video, e - book , dll) maupun 

offline (dalam bentuk CD, cetak, dll).  

3) Collaboration 

Mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar, 

maupun kolaborasi antar peserta didik yang kedua-duanya bisa 

lintas sekolah/kampus. Dengan demikian, perancang blended 

learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik 

kolaborasi antar peserta didik ataupun kolaborasi antara peserta 

didik dan pengajar melalui alat-alat komunikasi yang 

memungkinkan seperti chatroom , forum diskusi, email, 

website/webblog, mobile phone . Tentu saja kolaborasi 

diarahkan untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan 

keterampilan melalui proses sosial atau interaksi sosial dengan 

orang lain, bisa untuk pendalaman materi, problem solving , 

project based learning , dll.  

4) Assessment 

Tentu saja dalam proses pembelajaran jangan lupakan cara 

untuk mengukur keberhasilan belajar (teknik assessment ). 

Dalam blended learning , perancang harus mampu meramu 

kombinasi jenis assessment baik yang bersifat tes maupun non-

tes, atau tes yang lebih bersifat otentik (authentic 

assessment/portofolio ) dalam bentuk project , produk dll. 

Disamping itu, juga pelru mempertimbangkan antara bentuk-

bentuk assessment online dan assessment offline. Sehingga 

memberikan kemudahan dan fleksibilitas peserta belajar 

mengikuti atau melakukan assessment tersebut.  



5) Performance Support Materials 

Ini bagian yang jangan sampai terlupakan ketika akan 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam 

kelas dan tatap muka virtual, pastikan kesiapan sumber daya 

untuk mendukung hal tersebut. Bahan belajar disiapkan dalam 

bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh 

peserta belajar baik secara offline (dalam bentuk CD, MP3, 

DVD, dll) maupun secara online (via website resemi tertentu). 

Jika pembelajaran online dibantu dengan suatu 

Learning/Content Management System (LCMS ), pastikan juga 

bahwa aplikasi system ini telah terinstal dengan baik, mudah 

diakses, dan lain sebagainya.  

 

7. Komponen Blended Learning 

a. E-learning 

Koran, mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pengajaran 

dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian e-lektronik (LAN, 

WAN, atau Internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi 

atau bimbingan. Rossenburg mengatakan bahwa e-learning merupakan 

suatu penggunaan teknologi Internet dalam menyampaikan 

pembelajaran dalam jangkauan yang luas yang berlandaskan tiga 

kriteria dasar yaitu : 

a) E-Learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu 

memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan 

kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran serta 

informasi. Kriteria ini sangatlah penting dalam e-learning, 

sehingga Rosenberg menyebutnya sebagai persyaratan absolute. 

b) E-Learning dikirimkan kepada pengguna melalui teknologi 

komputer dengan menggunakan standar teknologi intenet. 

c) E-Learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling 

luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional 



dalam pembelajaran. Berdasarkan beberapa definisi e-learning 

diatas, dapat disimpulkan bahwa e-learning adalah kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik 

dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, 

menilai dan memudahkan suatu proses belajar mengajar dimana 

pelajar sebagai pusatnya serta dilakukan secara interaktif kapan 

pun dan dimana pun. Penerapan e-learning diantaranya untuk 

pembelajaran online . Apalagi sekarang membuat situs e - learning 

sangatlah mudah dengan memanfaatkan modul Content Learning 

Service (CMS) yang sangat mudah untuk diinstalasi dan dikelola 

seperti moodle .  Menurut Munir,  moodle adalah salah satu 

aplikasi e-learning yang berbasis open source dengan 

menggunakan paket software yang diproduksi untuk kegiatan 

belajar berbasis Internet dan website atau sebuah nama untuk 

sebuah program aplikasi yang dapat merubah sebuah pembelajaran 

kedalam bentuk web, aplikasi ini memungkinkan siswa untuk 

masuk kedalam “ruang kelas” digital untuk mengakses materi-

materi pembelajaran. Dengan materi moodle , kita dapat membuat 

materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik dan lain-lain. Moodle 

itu sendiri adalah istilah singkatan dari Modular Object Orientied 

Dynamic Learning Environment yang berarti tempat belajar 

dinamis dengan menggunakan model berorientasi objek atau 

merupakan paket lingkungan pendidikan berbasis web yang 

dinamis dan dan dikembangkan dengan konsep berorientasi dengan 

objek. 

 

b. Pembelajaran tatap muka 

Menurut Sudirman dan Rusyan, Pembelajaran tatap muka 

merupakan model pembelajaran yang sampai saat ini masih terus 

dilakukan dan sangat sering digunakan dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran tatap muka merupakan salah satu bentuk model 



pembelajaran konvensional yang mempertemukan guru dengan murid 

dalam satu ruangan untuk belajar. Pembelajaran tatap muka guru atau 

pembelajar akan menggunakan berbagai macam metode dalam proses 

pembelajarannya untuk membuat proses belajar lebih aktif dan 

menarik. Metode pembelajaran yang biasanya digunakan adalah : 

a) Metode ceramah 

Metode yang paling sederhana karena guru hanya 

menyampaikan materi pembelajaran melalui kegiatan 

berbicara/ceramah di depan kelas dan terkadang menggunakan 

media lain untuk menunjang proses pembelajaran. 

b) Metode penugasan 

Metode pembelajaran dengan memberikan penugasan untuk 

dikerjakan didalam kelas, melatih kemandirian dan tanggung 

jawab siswa. 

c) Metode tanya jawab 

Metode pembelajaran yang menimbulkan interaksi antara siswa 

dengan guru, guru memberikan pertanyaan lalu siswa 

menjawab pertanyaan atau sebaliknya. 

d) Metode tutorial 

Metode tutorial adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran 

yang dilakukan melalui proses bimbingan yang 

diberikan/dilakukan oleh guru kepada siswa baik secara 

perorangan atau kelompok kecil siswa. 

 

Menurut Gintings metode tutorial sangat cocok diterapkan dalam 

model pembelajaran mandiri seperti pada pembelajaran jarak jauh di 

mana siswa terlebih dahulu diberi modul untuk dipelajari. Selain itu, 

siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga 

permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik 

pula.Hal ini sejalan dengan model pembelajaran Blended Learning. 

 



B. Hasil Belajar PAI 

a. Pengertian Hasil Belajar PAI 

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memang peran yang 

vital. Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat 

tafsirnya tentang belajar, seringkali pula perumusan dan tafsiran itu 

berbeda satu sama lain. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami dan hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melalui pengubahan 

kelakuan
12

 hasil belajar dalam kelas harus dapat dilaksanakan ke dalam 

situasi-situasi diluar sekolah. Dengan kata lain, murid dapat 

mentransferkan hasil belajar itu ke dalam situasi-situasi yang 

sesungguhnya.
13

 

Hasil belajar sering digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa memahami materi yang sudah diajarkan. Untuk mengetahui hasil 

belajar perlu dilakukan pengukuran atau evaluasi yang dilakukan secara 

berkala. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil belajar secara 

kuantitatif atau angka yang diperoleh siswa.
14

 Hasil belajar peserta didik 

pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku dalam hasil 
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belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
15

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang didapat melalui pengajaran. Untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik, guru harus melakukan suatu tes hasil belajar 

untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketercapaian dalam proses 

belajar mengajar. Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk 

menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan guru kepada peserta 

didiknya dalam jangka waktu tertentu.
16

 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar PAI 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa (factor 

internal) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (factor eksternal). Hal 

ini dapat diuraikan sebagaimana disebutkan oleh djaali sebagai berikut.
17

 

Faktor dari dalam diri yang meliputi kesehatan, intelegensi, minat 

dan motivasi, serta cara belajar. (1) kesehatan, kesehatan dapat 

memengaruhi belajar seseorang. Apabila orang tersebut sedang sakit, 

maka akan mengakibatkan tidak ada motivasi dalam belajar. Hal ini juga 

berdampak pada psikologis, karena dalam tubuh yang kurang sehat maka 

akan mengalami gangguan pula pada pikiran; (2) intelegensi, faktor 
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intelegensi dan bakat sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. Seseorang yang mempunyai inteligensi dan bakat yang tinggi 

dapat memberikan pengaruh terhadap hidupnya; (3) minat dan motivasi, 

minat yang besar terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai 

tujuan sedangkan motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun luar 

diri seseorang, umumnya motivasi itu timbul karena adanya keinginan 

yang besar untuk mencapai sesuatu; (4) cara belajar, teknik atau cara yang 

dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan belajar. Cara belajar 

meliputi bagaimana bentuk catatan yang dipelajari dan pengaturan waktu 

belajar, tempat serta fasilitas belajar lainnya. Cara belajar yang baik akan 

tercipta kebiasaan yang baik dan dapat meningkatkan hasil belajar yang 

baik pula. 

Faktor dari luar diri meliputi keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan sekitar. (1) keluarga, situasi keluarga (ayah, ibu, saudara, adik, 

kakak, serta family) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam 

keluarga. Pendidikan, status ekonomi, rumah kediaman, persentase 

hubungan dengan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang tua, 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak; (2) sekolah, tempat, gedung 

sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen pendidikan, lingkungan 

sekolah, dan rasio guru dan murid per kelas, mempengaruhi kegiatan 

belajar siswa; (3) masyarakat, apabila di sekitar tempat tinggal keadaan 

masyarakat terdiri atas orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-

anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan 



mendorong anak lebih giat belajar; (4) lingkungan sekitar, bangunan 

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan iklim dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan belajar, sebaliknya tempat-tempat dengan iklim yang 

sejuk, dapat menunjang proses belajar. 

Kemampuan belajar peserta didik sangat menentukan 

keberhasilannya dalam proses belajar. Di dalam proses belajar tersebut, 

banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain motivasi, sikap, minat, 

kebiasaan belajar, dan konsep diri.
18

 

 

c. Macam-Macam Hasil Belajar PAI 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan diatas meliputi 

pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek 

psikomotorik), dan sikap siswa (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut:
19

 

1. Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa 

mampu menerima, menyerap dan memahami pelajaran, yang 

diberikan oleh guru kepada siswa atau sejauh mana siswa dapat 

memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 
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di alami, yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi 

yang ia lakukan. 

2. Keterampilan Proses 

Usman dan Setiawati mengemukakan bahwa keterampilan 

proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan 

perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil 

tertentu termasuk kreativitasnya. 

3. Sikap Siswa 

Siswa sebagai objek sekaligus subjek belajar diharapkan dalam 

dirinya tertanam sikap optimis, dinamis dan positif terhadap 

mata pelajaran yang sedang dipelajari, karena dengan inilah 

siswa dapat melahirkan kreatifitas untuk memanfaatkan potensi 

dirinya guna mencari cara belajar dan memanfaatkan cara-cara 

belajar menuju perolehan hasil belajar maksimal. Kingsley 

membagi hasil belajar menjadi tiga macam yaitu: 1) 

keterampilan dan kebiasaan; 2) pengetahuan dan pengertian; 3) 

sikap dan cita-cita. Sedangkan Djamarah dan Zain menetapkan 

bahwa hasil belajar telah tercapai apabila telah terpenuhi dua 

indicator berikut, yaitu: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun 

kelompok. 



2) Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/ 

instruksional khusus telah dicapai oleh siswa baik 

secara individu maupun kelompok.
20

 

C. Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW periode Makkah 

1. Sejarah dakwah rasulullah SAW periode makkah 

Masyarakat arab jahiliyah periode makkah 

Masyarakat di zaman rasulullah SAW disebut jahiliyah karena berada 

dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. 

a. Di bidang agama ; keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari 

ajaran tauhid yang diajarkan oleh nabi ibrahim AS 

b. Di bidang moral : kebiasaan mereka dalam berjudi dan meminum 

minuman keras sudah dianggap biasa 

c. Di bidang hukum : kabilah yang kalah akan di jadikan budak dari 

kabilah yang memenangkan pertempuran 

Pengangkatan nabi Muhammad SAW sebagai rasul 

a. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, 13 

tahun sebelum hijrah 

b. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Qur‟an 

surat Al-Alaq ayat 1-5 

c. Surah-surah yang turun di makkah dinamakan surah makiyah 

(meliputi 89 surah). 

2. Keteladanan dakwah rasulullah SAW periode makkah 

a. Berdakwah dengan sikap lemah lembut 

b. Berdakwah dengan keluarga dan karib kerabat terdekat 

c. Berdakwah dengan sikap prilaku jujur dan amanah 

d. Berdakwah dengan sikap sabar dan tawakal 

e. Berdakwah dengan sikap tasamuh (toleran) 
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3. Strategi dakwah rasulullah SAW pada periode makkah 

Dalam menyiarkan agama islam pada periode ini, beliau menggunakan : 

a. Dakwah secara sembunyi-sembunyi 

Yang beriman pertama kali kepada Allah SWT adalah, istri beliau 

yaitu siti khadijah, putra paman beliau yaitu ali bin abi thalib, budak 

dan sekaligus putra angkat beliau yaitu zaid bin haritsah kemudian 

dari sahabat beliau adalah abu bakar as-shiddiq yang kemudian disusul 

oleh sahabat-sahabat lainnya yaitu, utsman bin affan, zubair bin 

awwam, sa‟ad bin abi waqash, abdurrahman bin „Auf, thalhah bin 

ubaidillah, abi ubaidillah bin jarah, fatimah binti khaththab, sa‟id bin 

zaid al „adawi. 

Karena mereka yang mengimani Allah SWT adalah yang pertama 

kali, maka mereka semua disebut dengan assabiqunal awwalun. 

Mereka mendapat pelajaran tentang agama islam dari rasulullah SAW 

sendiri yang dilakukan dirumah sahabat arqam bin abilarqam. 

b. Dakwah secara terang-terangan 

Firman allah Q.S. Al-Hijr ayat 94 yang intinya tentang memerintahkan 

kepada nabi untuk mensyiarkan islam secara terang-terangan, maka 

mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk 

makkah agar menyembah Allah SWT. 

Dengan cara dakwah ini mulailah nabi dan agama islam yang beliau 

sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat 

makkah. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini 

dianggap sebuah gerakan yang tidak memiliki dasar dan tujuan yang 

benar sehingga mereka bersifat acuh terhadap beliau dan ajarannya. 

Namun Seiring berjalannya waktu dakwah beliau tidak semakin surut, 

bahkan pengikut beliau menjadi tambah banyak. 

Tahap-tahap dakwah rasulullah secara terang-terangan sebagai berikut: 

d. Mengundang kaum kerabat bani hasyim untuk menghadiri jamuan 

makan dan mengajak mereka masuk islam 



e. Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh penduduk kota makkah 

terutama yang berada dan bertempat tinggal di dekat ka‟bah untuk 

berkumpul di bukit shafa 

f. Rasulullah SAW menyeru umat-umat diluar penduduk kota makkah 

4. Substansi dakwah rasulullah SAW periode makkah 

a. Dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah meneggakan 

kalimat tauhid yaitu laailaahaillaallah (tiadatuhanselainallah) dengan 

segala konsekuensinya. Penegakkan kalimat tauhid tersebut bukanlah 

perkara yang sangat mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap 

dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Memperbaiki akhlak masyarakat makkah yang mengalami 

kemunduran moral. 

c. Meneggakan ajaran islam tentang persamaan hak dan derajat diantara 

manusia. 

d. Pada proses dakwah yang dilakukan nabi Muhammad SAW 

mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan kealam 

yang terang benderang yaitu, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan ajaran nabi SAW. 

5. Reaksi masyarakat makkah terhadap dakwah rasulullah SAW 

Alasan orang-orang yang menerima ajaran nabi SAW (orang islam) 

a. Mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan nabi SAW adalah 

berdasarkan wahyu. 

b. Keteladanan nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya. 

c. Ajaran yang dibawakan beliau bersifat rasional. 

d. Dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. 

Alasan yang menolak atau menentang ajaran nabi SAW (orang kafir) 

a. Kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk islam karena di islam 

diajarkan persamaan derajat manusia. Yang membedakan hanyalah 

ketaqwaan. 



b. Mereka menyadari akan siksa kubur tetapi mereka enggan menerima 

ajaran rasulullah SAW tentang kehidupan di akhirat nanti. 

c. Kaum kafir quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang 

mereka. 

d. Mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. 

 

D. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fuja Siti Fijiawati pada tahun 2014 yang 

berjudul “Pemanfaatan Model Blended Learning Berbasis Online Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa pada mata kuliah kurikulum dan 

pembelajaran program studi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia.” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas 

pemanfaatan pembelajaran dengan model blended learning berbasis 

online untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa di program studi 

PGSD UPI. Model blended learning merupakan sebuah kombinasi dari 

berbagai pendekatan didalam pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran 

konvensional dipadukan dengan pembelajaran berbasis online dengan 

memanfaatkan aplikasi Learning Management System (LMS) yang sudah 

di fasilitasi lembaga untuk kegiatan pembelajaran dalam bentuk blended 

learning. LMS yang digunakan dalam penelitian ini adalah LMS berbasis 

moodle yang telah tersedia di alamat https://lms.upi.edu. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik kuasi eksperimen 

dengan desain pre-test dan post-test, dan kemudian dianalisis dengan uji 

perbandingan rata-rata uji t dan uji perbedaan skor gain. Setelah data 

penelitian terkumpul dan dianalisis, diperoleh hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa ternyata hasil belajar mahasiswa pada kelompok 

eksperimen memiliki hasil yang lebih baik secara signifikan dibandingkan 

dengan kelas control. Hal ini menunjukan pembelajaran dengan model 

blended learning berbasis online efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti 

sekarang adalah sama-sama menggunakan blended learning dalam 

https://lms.upi.edu/


penelitiannya serta ingin mencari hasil belajar yang lebih baik lagi. 

Persamaan yang lainnya adalah penelitian ini sama-sama menggunakan 

pre-test dan post-test untuk pengambilan datanya. Perbedaannya adalah 

objeknya adalah mahasiswa program studi PGSD Universitas Pendidikan 

Indonesia, sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian hasil belajar 

PAI kelas X IPS SMA N 8 Bandar Lampung. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh mila rahmawati pada tahun 2015 yang 

berjudul “Pengaruh Model Blended Learning Berbasis Quantum Teaching 

dalam Upaya Peningkatan Minat Dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA 

di SMA N 1 Prambanan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Model Blended Learning Berbasis Quantum Teaching Terhadap 

Minat Belajar Siswa Kelas XI IPA di SMA N 1 Prambanan, serta untuk 

mengetahui Pengaruh Model Blended Learning Berbasis Quantum 

Teaching Terhadap Hasil Belajar Siswa Ranah Kognitif kelas XI IPA di 

SMA N 1 Prambanan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian quasi 

eskperimen dengan randomized pretest-posttest control group design. 

Populasi penelitian adalah semu siswa kelas XI IPA di SMA N 1 

Prambanan. Sampel penelitian dipilih secara Cluster Random Sampling 

(acak) yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas XI IPA 2 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas control. Analisis data minat 

dan hasil belajar siswa dengan menggunakan t-test for two independent 

sampel. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran blended 

learning berbasis quantum teaching terhadap minat belajar siswa 

menunjukan perbedaan rerata skor minat kelas eksperimen dan kelas 

control dengan hasil pengujian statistik uji t kelas eksperimen sebesar 

2,394 dengan p-value (sig.) sebesar 0,020 (<0,05), serta terdapat pengaruh 

yang signifikan penggunaan model pembelajaran blended learning 

berbasis quantum teaching terhadap hasil belajar siswa menunjukan 

perbedaan rerata hasil belajar kelas eksperimen dan kelas control dengan 

hasil pengujian statistik uji t kelas eksperimen sebesar 3,531 dengan p-



value (sig.) 0,001 (<0,05). Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran blended learning 

berbasis quantum teaching dapat meningkatkan minat serta hasil belajar 

kognitif siswa kelas XI IPA di SMA N 1 Prambanan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah objek 

penelitiannya, jika pada penelitian ini menggunakan minat serta hasil 

belajar siswa ranah kognitif dalam penelitian. Peneliti menggunakan hasil 

belajar PAI ranah kognitif siswa. model pembelajaran yang digunakan 

pun juga sedikit berbeda dengan yang sedang diteliti, peneliti 

menggunakan model pembelajaran blended learning saja sedangkan 

penelitian ini menggunakan model pembelajaran blended learning 

berbasis quantum teaching. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh izuddin syarif pada tahun 2015 yang 

berjudul “Pengaruh Model Blended Learning Terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar Siswa SMK N 1 Paringin.” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 1) perbedaan motivasi belajar siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model face-to-face learning dan siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model blended learning. 2) perbedaan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran KKPI antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model face-to-face learning dan siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model blended learning. 3) 

peningkatan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran KKPI akibat 

model blended learning. 4) peningkatan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran KKPI akibat penerapan model blended learning, dan 5) interaksi 

pengaruh penerapan model pembelajaran dan motivasi terhadap hasil 

belajar keterampilan computer dan pengelolaan informasi (KKPI) siswa 

SMK N 1 Paringin. Penelitian quasi eksperimen ini menggunakan dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan pembelajaran 

model campuran (blended learning) dan kelompok control yang 

menggunakan model tatap muka (face-to-face learning). Populasi 

penelitian adalah siswa kelas XI SMK N 1 Paringin. Sampel penelitian 



berjumlah 57 siswa yang terbagi dalam dua kelompok yaitu 30 siswa 

sebagai kelompok control dan 27 siswa sebagai kelompok eksperimen. 

Instrument pengumpulan data adalah lembar kuesioner untuk motivasi 

siswa dan lembar tes soal pilihan ganda untuk hasil belajar siswa. 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan tes soal pilihan ganda. 

Kedua teknik tersebut diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran pada 

masing-masing kelompok sampel yang berlangsung sebanyak 6 kali 

pertemuan. Dan yang diperoleh kemudian dianalisis dan diuji dengan 

statistik parametik uji-F, uji-t dan uji univariat. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : 1) ada perbedaan yang signifikan antara motivasi 

siswa yang menggunakan model blended learning dan siswa yang 

menggunakan model face-to-face learning, 2) ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan model blended 

learning dan siswa yang menggunakan model face-to-face learning, 3) ada 

peningkatan motivasi belajar siswa yang signifikan akibat penerapan 

model blended learning, 4) ada peningkatan hasil belajar siswa yang 

signifikan akibat penerapan model blended learning, dan 5) tidak terdapat 

interaksi pengaruh penerapan model pembelajaran dan motivasi terhadap 

hasil belajar siswa. dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan model blended learning dapat meningkatkan 

motivasi terhadap hasil belajar kognitif siswa SMK N 1 Paringin. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan 

adalah penelitian ini menggunakan motivasi serta hasil belajar ranah 

kognitif dalam penelitian, peneliti menggunakan hasil belajar PAI siswa. 

 

E. Kerangka Pikir 

Belajar merupakan usaha mengubah tingkah laku pada individu yang 

belajar dan perubahan itu menyangkut segala aspek organisme dan tingkah 

laku. Perubahan yang terjadi dalam hal ini adalah perubahan dalam 

pengertian yang positif yaitu perubahan yang memberikan dampak ke arah 



penambahan atau peningkatan suatu perilaku. Perubahan tingkah laku yang 

diharapkan dari belajar disebut hasil belajar. 

Dalam proses belajar mengajar dikelas, cara seorang guru menyampaikan 

materi pelajaran sangat mempengaruhi proses belajar mengajar tersebut. 

Untuk itu guru dituntut kreatifitasnya dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Salah satunya adalah dengan pembelajaran blended learning. 

Dengan menggunakan pembelajaran berbasis blended, peserta didik diberikan 

banyak kesempatan untuk memilih metode pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan sistem blended memberikan peserta didik 

lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan berbagai pilihan metode 

pembelajaran yang dilakukan dengan media yang berbeda dan waktu yang 

fleksibel. Secara khusus, teknologi yang digunakan dalam mode blended ini 

salah satunya melibatkan pembelajaran online. Komunikasi secara online 

bagaimanapun bisa memungkinkan untuk memberikan berbagai bentuk 

interaksi yang lebih reflektif dari hanya interaksi yang dilakukan di dalam 

kelas. Kelebihan media online dibandingkan yang lain adalah media 

memungkinkan para peserta didik yang tinggal berjauhan untuk tetap 

berinteraksi baik secara langsung (synchronous) maupun tidak langsung 

(asynchronous) dimana juga memberikan fleksibilitas dan kenyamanan 

selama berlangsungnya interaksi baik antar peserta didik maupun peserta 

didik dengan pengajar. Dalam pembelajaran tatap muka, interaksi fisik dapat 

membantu mempermudah menyelesaikan berbagai kesalahpahaman dan 



membuat para peserta didik merasa nyaman satu sama lain pada saat mereka 

berkomunikasi secara online. 

Kolaborasi juga menjadi salah satu poin utama dalam pembelajaran 

berbasis blended learning. Kolaborasi dapat menjadi penguat dalam 

pembelajaran yang dapat membantu membentuk komunitas pelajar di mana 

para pelajar tersebut akan dinaungi dalam satu proses belajar. Para peserta 

didik mendapatkan keuntungan dari pembelajaran secara kolaboratif ini, tidak 

peduli apakah mereka mempunyai kemampuan yang rendah, biasa saja 

maupun yang tinggi. Lebih lanjut, kolaborasi memperkuat kebutuhan 

interaksi dalam proses belajar lebih dari sekedar kerja sama. 

Interaksi sosial merupakan elemen penting lainnya dalam menciptakan 

komunitas belajar online. Interaksi sosial membentuk sebuah dasar yang 

mendukung kemampuan kognitif dan metakognitif pada saat yang sama 

meningkatkan rasa saling memiliki dan menciptakan rasa nyaman yang dapat 

meningkatkan motivasi dan interaksi. Hubungan interpersonal merupakan inti 

dari komunitas belajar yang kolaboratif di mana keberhasilan individu dan 

kepercayaan diri akan meningkat. 

pembelajaran blended diajukan sebagai permasalahan penelitian untuk 

diterapakan di dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan menghilangkan 

kejenuhan peserta didik dalam belajar kearah pembelajaran yang lebih 

menciptakan interaktif sesama peserta didik, kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama proses pembelajaran sistem online akan menentukan 

teknologi interaktif yang digunakan guna peningkatan pemahaman peserta 



didik. Dengan demikian siswa dapat terdorong minat dan motivasinya untuk 

belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bila 

semua itu dilakukan maka tujuan dari pembelajaran akan tercapai dan hasil 

belajar pendidikan agama islam pun akan lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menentukan atau 

mengarahkan penyelidikan selanjutnya.
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Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesissadalah kesimpulansyang bersifat sementarasdari masalahspenelitian 

yangsakan diteliti. Halsini berartisbahwa diasakan ditolaksjika salahsdan 

diterimasjika fakta-faktasmembenarkan. Berkaitan dengan ini penulis 

mempergunakan hipotesis kerja sebagai kesimpulan sementara, yaitu dengan 

rumusan sebagai berikut : 

1. (Ha) yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara 

variabel X dan Y (independent dan dependent variabel), jadi hipotesis 

kerja (ha) dalam penelitian  ini adalah : 

“ Ada pengaruh pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar 

PAI peserta didik kelas X di SMAN 8 Bandar Lampung” 

2. (Ho) yaitu hipotesis yang menekankan tidak adanya hubungan antara 

variabel X dan Y (independent dan dependent variabel). Jadi 

hipotesis nihil (ho) dalam penelitian ini adalah :  

“ Tidak ada pengaruh pembelajaran blended learning terhadap hasil 

belajar PAI peserta didik kelas X di SMAN 8 Bandar Lampung”. 
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