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ABSTRAK 

Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Berbasis Online Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada 

Pembelajaran Akidah Akhlak 

 

Oleh 

Anggun Safitri 

 

Hasil belajar terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pada penelitian ini hanya berpusat ke ranah kognitif dan afektif saja. 

Berlandaskan hasil pra penelitian hasil belajar peserta didik masih 

rendah. Guru telah menerapkan berbagai jenis model pembelajaran 

tetapi hasil belajar masih rendah. Berdasarkan pemasalahan tersebut 

peneliti menawarkan solusi berupa penggunaan model pembelajaran 

Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) berbasis online terhadap hasil belajar 

peserta didik pada pembelajaran Akidah Akhlak. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen. Desain 

yang digunakan adalah Non-equivalent Control Group Design. Pada 

Desain ini (pretest-posttest control group design). Populasi penelitian 

ini seluruh peserta didik kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 1 

Babatan Lampung Selatan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 

peserta didik kelas 5A dan 5B di Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 1 

Babatan Lampung Selatan yang dipilih secara purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data mengunakan tes, angket.  

Hasil penelitian yang telah diperoleh diuji menggunakan uji 

normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan Microsoft 

Excel. Uji Normalitas kelas eksperimen dan kontrol dinyatakan 

berdistribusi normal, untuk uji homogenitas hasil Pretest dan Posttest 

diperoleh sampel tersebut homogen, dan selanjutnya dilakukannya 

melakukan uji hipotesis signifikansi sebesar 0,031. Oleh karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak yang artinya H1 

diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis online 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran 

Akidah Akhlak. 

 

  Kata kunci: Hasil belajar, Model Pembelajaran PBL 
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ABSTRACT 

The Effect of Online-Based Problem Based Learning (PBL) Learning 

Model on Student Learning Outcomes in Akhlak Akidah Learning 

 

 

By 

Anggun Safitri 

    

Learning outcomes consist of cognitive, affective, and psychomotor 

domains. In this study, it only focuses on the cognitive and affective 

domains. Based on the results of pre-research, student learning outcomes 

are still low. Teachers have implemented various types of learning 

models but learning outcomes are still low. Based on these problems, the 

researcher offers a solution in the form of using the Problem Based 

Learning learning model to improve learning outcomes. This study aims 

to determine the effect of online-based Problem Based Learning (PBL) 

learning models on student learning outcomes in Akidah Akhlak learning. 

This research is a Quasy Experimental research. Design used is 

One Group Pretest-Posttest Design. In this Non-equivalent Control Group 

Design.. The population of this study was all 5th grade students at 

Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 1 Babatan South Lampung. The subjects in 

this study were 30 students in grades 5A and 5B in Madrasah Ibtidaiyah 

GUPPI 1 Babatan South Lampung selected by purposive sampling. Data 

collection techniques using tests, questionnaires  

The research results that have been obtained were tested using 

normality, homogeneity, and hypothesis testing using Microsoft Excel. 

The normality test for the experimental and control classes was declared 

to be normally distributed, for the homogeneity test of the results of the 

Pretest and Posttest, the sample was homogeneous, and then a hypothesis 

manova can significant  0,031, meaning Ho was rejected and H1 was 

accepted. 

Based on the results of research and discussion, it is concluded that 

the online-based Problem Based Learning (PBL) learning model has an 

effect on student learning outcomes in Akidah Akhlak learning. 

 

Keywords: learning outcomes, PBL learning model 
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MOTTO 

 

 

 

ِخ  ََْٰ َوَٰ ًِس إِِى ٱۡستَطَۡعتُۡن أَى تٌَفُُزّْا ِهۡي أَۡقطَاِس ٱلسَّ ٱۡۡلِ َّ َوۡعَشَش ٱۡلِجيِّ  ٌََٰ

ٖي   ََل تٌَفُُزَّى إَِلَّ تُِسۡلطََٰ
ْۚ
ٱۡۡلَۡسِض فَٱًفُُزّْا َّ 

 

Artinya: “Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup 

menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka 

tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali 

dengan kekuatan (dari Allah)”. (Q.S Ar-Rahman: 33)
1
 

 

“Keluarlah dari zona nyaman karena zona yang lain telah menanti 

kedatangan kita” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1 Shabbany Shodaq dan E. Kusman, Al-Qur’an Hafalan Tahfiz Metode 5 (lima) 

Blok Warna Dan Terjemah (Bandung: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, 2017), h. 532. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul pada “Pengaruh Model Pembelajaran PBL Berbasis 

Online Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Akidah 

Akhlak” sebagai berikut: 

1. Model PBL merupakan pembelajaran yang menekankan kepada 

proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan 

materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan 

sehari-hari. 

2. Hasil Belajar ialah perubahan perilaku yang berupa pengetahuan 

atau pemahaman, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta 

didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar. 

3. Akidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan 

agama Islam yang memiliki peran penting yakni untuk menbentuk 

watak dan pembinaan bangsa dalam kehidupan sehari-hari ataupun  

dalam pengembangan pengetahuan lainnya.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan materi pelajaran 

saja tetapi lebih menekankan bagaimana mengajak siswa untuk 

menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri sehingga siswa 

dapat mengembangkan kecakapan hidup memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan. Pendidikan di Indonesia telah mengalami 

berbagai pergantian kurikulum, salah satunya adalah kurikulum 2013.  

Kurikulum 2013 merupakan upaya perbaikan pendidikan di 

Indonesia dan sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang 

mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa 

dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan 

presentasi serta memiliki sopan santun juga disiplin yang tinggi. 

Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik yang mengacu 

pada penemuan konsep dasar yang melandasi penerapan model 

pembelajaran dengan menanamkan sikap ilmiah pada diri siswa 

dimana menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan yang sesuai dengan penilaian dalam kurikulum 2013. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya berguna untuk 

mengembangkan  keterampilan, aktivitas, dan kreativitas siswa 

melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Pembelajaran dapat dilakukan dengan pemberian masalah nyata, 

langsung, serta relevan dengan kebutuhan siswa tersebut, sehingga 

siswa dapat memperoleh informasi yang relevan untuk setiap masalah 

tertentu dalam suatu pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan bagi para siswa melakukan eksplorasi sederhana 

sehingga mereka tidak hanya sekedar menerima dan menghafal.
2
 

Komponen pembelajaran itu meliputi kurikulum, tujuan 

pembelajaran metode pembelajaran, media pembelajaran guru, 

peserta didik. Komponen-komponen ini sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan pembelajaran, Ketika salah satu dari komponen ini tidak 

dilaksanakan maka dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik.  

Hasil observasi peneliti dengan guru Akidah Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah GUPPI 1 Babatan diperoleh bahwa kegiatan pembelajaran 

Akidah Akhlak selama ini kurang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Peranan guru 

masih sangat dominan dan kurang optimal dalam menggunakan 

pendekatan pembelajaran, sehingga membuat peserta didik kurang 

aktif dalam pembelajaran dan kualitas belajar peserta didik menjadi 

rendah. Kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak tersebut akan menyebabkan konsep-konsep Akidah Akhlak 

tidak bermakna dan selanjutnya tidak dapat dipahami dengan baik. 

Permasalahan tersebut selaras dengan hasil observasi dan wawancara 

di Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 1 Babatan bahwa pembelajaran 

Akidah Akhlak yang dilakukan guru di kelas masih didominasi 

dengan model Inkuiri, belum menggunakan variasi model 

pembelajaran lainnya serta kurang memberikan gambaran yang nyata 

kepada peserta didik terkait materi yang sedang diajarkan. Peserta 

didik juga belum dilatih dengan pemberian masalah terkait materi 

                                                     
2
 Eka Yulianti and Indra Gunawan, „Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL): Efeknya Terhadap Pemahaman Konsep Dan Berpikir Kritis‟, Indonesian 

Journal Of Science and Mathematics Education, 2.3 (2019), 399–408. 
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yang diajarkan sehingga peserta didik kurang antusias.  Hal tersebut 

mengakibatkan peserta didik tidak memperhatikan guru dan sibuk 

dengan temannya sendiri sehingga kelas menjadi gaduh. Hal tersebut 

berdampak pada hasil belajar peserta didik yang kurang maksimal, 

yakni 60% peserta didik hasil belajar Akidah Akhlak belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75 baik aspek 

kognitif maupun afektif. Rendahnya hasil belajar ini dikarenakan 

sejak awal peserta didik memandang mudah pada materi Akidah 

Akhlak untuk dipahami dan cakupan materi yang terlalu banyak 

dengan waktu yang singkat, data hasil belajar dapat dilihat pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 

Data Hasil Belajar Peserta Didik 

KKM Kelas 5A Kelas 5B Presentase 

    10 8 60% 

    5 7 40% 

Sumber: hasil belajar Akidah Akhlak kelas V di MI GUPPI 1 Babatan 

 

Berdasarkan pada tabel 1.1 hanya beberapa peserta didik yang 

memperoleh nilai diatas KKM sebesar 40% dan sebagian peserta 

didik yang masih belum memenuhi KKM sebesar 60%. Berkaitan 

dengan hal tersebut, nilai Akidah Akhlak peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah GUPPI 1 Babatan masih rendah dan dibutuhkan inovasi 

model pembelajaran Akidah Akhlak yang lebih melibatkan peran 

siswa melalui kerjasama dalam kelompok. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah model Problem Based 

Learning (PBL).  

Model problem based learning merupakan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah juga 

mendorong siswa untuk dapat menyusun pengetahuan sendiri, 

menumbuhkan keterampilan yang lebih tinggi, melatih kemandirian 

siswa, dan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa.
3
 

                                                     
3 Ramlawati, Sitti Rahma Yunus, and Aunillah Insani, „Pengaruh Model PBL 

(Problem Based Learning) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar IPA Peserta Didik‟, 
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Penggunaan model problem based learning selama kegiatan 

pembelajaran membuat siswa lebih berpikir daripada menghafal, 

memahami pelajaran yang lebih baik melalui diskusi dan bisa 

menerima model pembelajaran, juga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, mendorong demokrasi dalam efektivitas belajar dan 

dapat mengembangkan kreativitas.
4
 

Adapun kelebihan lain dari PBL dibandingkan dengan model 

pembelajaran yang lain yaitu dengan PBL siswa akan dilatih untuk 

berpikir kritis dalam menghadapi masalah yang disajikan selama 

proses belajar. Melalui tahapan tersebut maka siswa akan terbiasa 

menghadapi permasalahan dan menemukan jalan penyelesaian 

masalah yang ada di sekitar mereka. Selain itu, dengan PBL ini akan 

terjadi pembelajaran yang bermakna karena siswa secara stimulan 

mencari dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Senada dengan pendapat tersebut “PBL memiliki 

beberapa manfaat yaitu 1) menjadi lebih ingat dan meningkatkan 

pemahamannya atas materi ajar, 2) meningkatkan fokus pada 

pengetahuan yang relevan, 3) mendorong siswa untuk berpikir, 4) 

membangun kerja tim, kepemimpinan, keterampilan sosial, dan 

kecakapan belajar, serta 5) memotivasi siswa untuk belajar”.
5
 

Model PBL juga dapat diterapkan secara online, yang dinamakan 

model pembelajaran e-PBL diharapkan mampu mendukung tujuan 

pendidikan ditengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang 

segala aktivitas dilakukan secara online. Model pembelajaran e-PBL 

dimulai dari masalah praktis yang tidak terstruktur yang 

menempatkan pemecahan masalah dan pembelajaraan kooperatif, 

mandiri secara online.6 

Berdasarkan peraturan pemerintah memberikan ruang yang 

                                                                                                                      
Jurnal Sainsmat, 6.1 (2017), 1–14. 

4 Eka Yulianti and Indra Gunawan, „Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL): Efeknya Terhadap Pemahaman Konsep Dan Berpikir Kritis‟, Indonesian 

Journal Of Science and Mathematics Education, 2.3 (2019), 399–408. 
5
 Eka Yulianti and Indra Gunawan, „Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL): Efeknya Terhadap Pemahaman Konsep Dan Berpikir Kritis‟, Indonesian 

Journal Of Science and Mathematics Education, 2.3 (2019), 399–408. 
6 Ramlawati, Sitti Rahma Yunus, and Aunillah Insani, „Pengaruh Model PBL 

(Problem Based Learning) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar IPA Peserta Didik‟, 

Jurnal Sainsmat, 6.1 (2017), 1–14. 
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cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

e-PBL perlu dirancang sebagai alternatif pembelajaran inovatif pada 

proses pembelajaran saat ini.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Berbasis Online Terhadap Hasil Belajar Peserta 

Didik Pada Pembelajaran Akidah Akhlak”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas 5 Madrasah 

Ibtidaiyah GUPPI 1 Babatan pada materi akhlak tercela (sifat 

pesimis, bergantung, serakah, putus asa). 

2. Belum diterapkannya model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) Berbasis Online.  

3. Proses pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah 

GUPPI 1 Babatan belum maksimal melibatkan siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. 

4. Proses Pembelajaran lebih bersifat satuu arah (teacher center) 

5. Rendahnya keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran 

berlangsung 

6. Belum banya guru yang menerapkan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta didik dan 

membuat materi terlihat menarik. 

 

D. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan masalah dalam penelitian ini, maka dibuat 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Materi pembelajaran Akidah Akhlak yang dibatasi pada materi 

akhlak tercela (sifat pesimis, bergantung, serakah, putus asa) 

kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 1 Babatan semester ganjil 

Tahun Ajaran 2021/2022.  

2. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi pada ranah  

kognitif level C3, C4, C5 dan ranah afektif. 
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E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar kognitif dan hasil belajar 

afektif antara peserta didik yang menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dengan model pembelaran 

inquiry pada pembelajaran akidah akhlak? 

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar kognitif antara peserta didik 

yang menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dengan model pembelaran inquiry pada pembelajaran 

akidah akhlak? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar afektif antara peserta didik 

yang menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dengan model pembelaran inquiry pada pembelajaran 

akidah akhlak?  

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk melihat  perbedaan hasil belajar kognitif dan hasil belajar 

afektif antara peserta didik yang menerapkan model pembelajaran 

PBL dengan model pembelaran inquiry pada pembelajaran akidah 

akhlak 

2. Untuk melihat  perbedaan hasil belajar kognitif antara peserta 

didik yang menerapkan model pembelajaran PBL dengan model 

pembelaran inquiry pada pembelajaran akidah akhlak. 

3. Untuk melihat perbedaan hasil belajar afektif antara peserta didik 

yang menerapkan model pembelajaran PBL dengan model 

pembelaran inquiry pada pembelajaran akidah akhlak. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Secara rinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa: 

1) Memberikan suasana baru bagi siswa sehingga siswa 

dapat lebih bersemangat mengikuti proses pembelajaran. 

2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam menalar dan 
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memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan. 

3) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Guru: 

1) Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menerapkan 

model Problem Based Learning (PBL). 

2) Menimbulkan semangat untuk digunakan dalam berbagai 

proses belajar mengajar atau dalam metode 

pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah: 

1) Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran. 

2) Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program 

peningkatan proses pembelajaran pada tahap berikutnya. 

3) Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah khususnya 

mata pelajaran Akidah Akhlak. 

d. Bagi Peneliti: 

1) Memberikan pengalaman mengajar bagi peneliti dengan 

model pembelajaran berbasis masalah. 

2) Memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan hasil penelitian ini. 

 

2. Manfaat Teoris 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning berbasis online terhadap hasil belajar peserta didik pada 

pembelajaran Akidah Akhlak. 

 

H. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nofziarni, Hadiyanto, Yanti 

Fitria, Alwen Bentri yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Model 

Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Materi Mengidentifikasi Sifat-sifat Bangun Ruang Di Kelas V SD 

Negeri 04 Garegeh Kota Bukittinggi”
 7

menyatakan bahwa 

                                                     
7
 Aisyah Nofziarni and others, „Pengaruh Penggunaan Model Problem Based 



8 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa di kelas eksperimen yang diajar menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) tergolong kriteria sangat tinggi, 

dengan hasil belajar diperoleh skor maksimal adalah 100 dan skor 

minimal adalah 64 sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen 

adalah 82,30. Dengan demikian model Problem Based 

Learning(PBL) dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di kelas.  

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan model PBL dan hasil belajar. Perbedaannya yaotu 

pada  materi dan sekolah yang digunakan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh  Nestri Indah Wulandari, Astuti 

Wijayanti, Widodo Budhi yang berjudul Efektivitas Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar IPA 

ditinkau dari Kemampuan Berkomunikasi Siswa
8
 menyatakan 

bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Rerata skor 

hasil belajar IPA dan kemampuan berkomunikasi siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learnig lebih tinggi daripada model pembelajaran langsung. 

Jadi model pembelajaran Problem Based Learnig lebih efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran langsung ditinjau dari 

kemampuan berkomunikasi siswa. Persamaannya dengan 

penelitian ini yaitu penggunaan model PBL, sedangkan 

perbedaannya yaitu pada penelitian ini untuk mengukur 

kemampuan berkomunikasi sedangkan pada penelitian peneliti 

untuk mengukur hasil belajar siswa 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlawati, Sitti Rahma Yunus, dan 

Aunillah Insani yang berjudul Pengaruh Model Problem Based 

Learning (PBL) Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Peserta 

Didik
9
 menyatakan bahwa 1) Terdapat pengaruh model PBL 

                                                                                                                      
Learning ( Pbl ) Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar‟, JURNAL BASICEDU, 

3.4 (2019), 2016–24. 
8
 Nestri Indah Wulandari, Astuti Wijayanti, and Widodo Budhi, „Efektivitas 

Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ipa Ditinjau Dari 

Kemampuan Berkomunikasi Siswa‟, Jurnal Pijar MIPA, 8.1 (2018), 51–55. 
9 Ramlawati, Yunus, and Insani, 'Pengaruh Model PBL (Problem Based 

Learning) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Peserta Didik', Jurnal Sainsmat, 6.1 

(2017), 1-14. 
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terhadap motivasi belajar peserta didik kelas VII SMPN 5 

Pallangga Kabupaten Gowa studi pada materi pokok pencemaran 

lingkungan, 2) Terdapat pengaruh model PBL terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas VII SMPN 5 Pallangga Kab. Gowa studi 

pada materi pokok pencemaran lingkungan. Persamaan dari 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL). Perbedaannya pada penelitian ini 

melihat motivasi belajar  sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan ialah hasil belajar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mely Cholifatul Janah, Antonius 

Tri Widodo, dan Kasmui yang berjudul Pengaruh Model Problem 

Based Learning Terhadap Hasil Belajar dan Keterailan Proses 

Sains
10

 menyatakan bahwa Penerapan model problem based 

learning memberikan kontribusi sebesar 35,00% terhadap hasil 

belajar dan 19,36% terhadap keterampilan proses sains. Pencapaian 

hasil belajar aspek sikap dan keterampilan kelas eksperimen lebih 

baik dibandingkan kelas kontrol. Hubungan antara keterampilan 

proses sains dengan hasil belajar pada pembelajaran menggunakan 

model problem based learning diperoleh sebesar 31,82%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 

problem based learning berpengaruh terhadap hasil belajar dan 

keterampilan proses sains. Perasmaan dari penelitian ini  sama-

sama menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dan hasil belajar. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Menulis proposal skripsi membutuhkan penulisan yang 

sistematis. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mempermudah 

pembaca dalam memahami isi dari proposal skripsi. Sistematika 

penulisan proposal pada skripsi ini yaitu: 

1. Bagian pertama proposal skripsi terdapat halaman judul, daftar isi 

dan daftar tabel. 

2. Bagian utama proposal terdari dari bab dan sub bab, anatara lain: 

                                                     
10

 Mely Cholifatul Janah, Antonius Tri Widodo And Kasmui, „Pengaruh Model 

Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Dan Keterampilan Proses Sains‟, Jurnal 

Inovasi Pendidikan Kimia, 12.1 (2018), 2097 – 2107. 
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    BAB I: PENDAHULUAN 

Di dalam bab I ini memuat penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, dan sistematika penulisan. 

    BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian. Landasan teori yang dipergunakan 

untuk menjelaskan pengertian model PBL, Hasil Belajar, Akidah 

Akhlak kerangka berpikir. 

    BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas dan 

reliabilitas data, dan uji prasyarat analasis serta uji hipotesis. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi. 

3. Bagian akhir proposal 

Bagian akhir proposal terdiri dari daftar rujukan dan lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Problem Based Learning (PBL) 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik, 

pengertian model berbasis masalah adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan 

suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah sehingga 

peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan 

untuk memecahkan masalah.
11

 Jadi model ini dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

peserta didik dalam bekerja, dan dapat mengembangkan 

hubungan interpersonal dalam bekerja secara kelompok. 

a. Menurut Baund dan Faletti menyatakan bahwa PBL adalah 

suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi 

pada peserta didik dengan masalah-masalah praktis, 

berbentuk ill-structured atau open ended melalui stimulus 

dalam belajar. 

b. Menurut arendes pembelajaran berbasis masalah merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran dimana peserta didik 

mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud 

untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tinggkat 

lebih tinggi, menggembangkan kemandirian dan kepercayaan 

diri. Jadi belajar dapat semakin bermakna dan dapat 

diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi 

dimana konsep diterapkan sehingga masalah-masalah dalam 

suatu konsep atau teori mereka akan temukan sekaligus 

selama pembelajaran berlangsung. 
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 Atep Sujana, Wahyu Sopandi, Model-Model Pembelajaran Inovatif  (Depok: 
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Pendapat Bound ini jika diterjemahkan mengandung arti 

bahwa prinsip dasar yang mengandung konsep Problem 

Based Learning (PBL) lebih tua dari pada pendidikan formal 

itu sendiri belajar diprakarsai dengan adanya masalah, 

pertanyaan atau permainan puzzle yang akan diselesaikan 

oleh siswa secara mandiri. Dalam hal ini guru menjelaskan 

tujuan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar 

telibat secara aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih 

serta membantu siswa dalam mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. Setelah itu, guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen guna mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan 

yang efektif untuk mengajarkan proses-proses berpikir 

tingkat tinggi dengan situasi berorientasi pada masalah, 

termasuk didalamnya belajar bagaimana belajar. Problem 

Based Learning (PBL) merupakan suatu strategi atau 

pendekatan yang dirancang untuk membantu proses belajar 

sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada pola 

pemecahan masalah yakni mulai dari analisis, rencana, 

pemecahan, dan penilaian yang melekat pada setiap tahap. 

Problem Based Learning (PBL) tidak disusun untuk 

membantu guru dalam menyampaikan banyak informasi 

tetapi guru sebagai penyaji masalah, pengaju pertanyaan, dan 

fasilitator.
12

 Jadi model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) suatu model pembelajaran yang berbasis 

masalah agar siswa berpikir kritis dan dapat memecahkan 

suatu masalah. 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

sebagai fokus pengalaman belajar terorganisir dalam 

penyelidikan dan penyelesaian masalah di dunia nyata. 
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 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS (Jakarta: 
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Mereka menggambarkan siswa sebagai pemecah masalah 

yang aktif, berusaha untuk mengidentifikasi akar masalah 

dan kondisi yang diperlukan untuk mencari solusi. 

Dalam Problem Based Learning (PBL), peserta didik 

mengikuti pola eksplorasi tertentu yang dimulai dengan 

mempertimbangkan masalah yang terdiri dari kejadian yang 

membutuhkan penjelasan. Selama diskusi dengan anggota 

kelompoknya, peserta didik mencoba mengidentifikasi 

prinsip-prinsip dasar atau proses. Di sini, peserta didik 

dirangsang untuk menemukan suatu akar masalah yang perlu 

dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Sebagai akibat dari hal 

ini, peserta didik meneliti hal-hal yang diperlukan dan 

kemudian mendiskusikan temuannya dan kesulitan dalam 

kelompok mereka. Singkatnya, Problem Based Learning 

(PBL) bertujuan mengembangkan dan menerapkan 

kecakapan yang penting, yakni pemecahan masalah, belajar 

sendiri, kerjasama tim, dan perolehan yang luas atas 

pengetahuan. 

Secara garis besar menurut pandangan Ibrahim dan Nur 

terdiri dari lima tahapan utama, dimulai dari guru 

memperkenalkan pada siswa tentang situasi masalah dan 

diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. 

Kelima langkah model pembelajaran berbasis masalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Orientasi siswa pada masalah, guru menjelaskan logistic 

yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. 

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar guru membantu 

siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

c. Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, guru 

membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 
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karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka 

untuk berbagi tugas dengan temannya. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan.
13

 

Untuk menjalankan model Problem Based Learning 

(PBL) dengan baik, diperlukan adanya kelompok-kelompok 

kecil pada pelajar, alasan utamanya adalah agar para anggota 

kelompok belajar dengan orang lain, situasi-situasi yang 

terjadi dalam proses bekerja kelompok juga akan membentuk 

berbagai kecakapan yang diperlukan pelajar.
14

 Guru menjadi 

fasilitator dan pembimbing melatih peserta didik agar 

melatih kemampuan berpikir agar peserta didik berpkir dan 

dapat memecahkan suatu masalah. 

Dari beberapa para ahli dan pendapat mengenai definisi 

atau pengertian Problem Based Learning (PBL), peneliti 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) menekankan keaktifan peserta didik. Dalam 

hal ini, peserta didik dituntut aktif dalam memecahkan suatu 

masalah. Inti model Problem Based Learning (PBL) itu 

adalah masalah. Model tersebut bercirikan penggunaan 

masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari 

oleh peserta didik untuk melatih dan meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis sekaligus pemecahan masalah, 

serta pendapat pengetahuan konsep-konsep penting.  

Problem Based Learning merupakan usaha untuk 

membentuk suatu proses pemahaman isi suatu mata pelajaran 

pada seluruh kurikulum.
15

 Dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Besed Laerning akan membantu 

siswa untuk dapat berpikir logis dan sistematik, sehingga 
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siswa memiliki pola pikir yang diperlukan dalam 

mempelajari Akidah Akhlak. Dalam model pembelajaran 

Problem Based Learning ini, siswa akan dilatih berpikir 

secara kritis dan menjadi siswa yang aktif dan kreatif karena 

siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Sehingga 

dengan pembelajaran seperti ini, siswa akan dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup serta 

dapat mengoptimalkan hasil belajar.
 
Pembelajaran berbasis 

masalah adalah penyampaian pembelajaran yang berorientasi 

pada pemecahan masalah secara terbuka. Tujuan utama dari 

pendidikan adalah memecahkan masalah-masalah dalam 

kehidupan. 

Problem Based Learning merupakan pemberian masalah 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kepada 

siswa kemudian siswa secara berkelompok mencari alternatif 

solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lingkungan 

belajar yang ada di dalamnya menggunakan masalah untuk 

belajar supaya siswa mencari solusi masalah yang didapat. 

Barrow mendefinisikan Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning/PBL) sebagai “pembelajaran yang 

diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi 

suatu masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama 

dalam proses pembelajaran”.
16

 Permasalahan itu dapat 

diajukan atau diberikan guru kepada siswa, dari siswa 

bersama guru, atau dari siswa sendiri, yang kemudian 

dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai 

kegiatan-kegiatan belajar siswa. Dari beberapa pendapat 

diatas dapat dinyatakan bahwa Problem Based Learning 

adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran yang 

menjadikan masalah sebagai bahan utama dalam 

pembelajaran dimana siswa dikondisikan untuk mencari 

pemecahan masalah tersebut secara mandiri maupun 

berkelompok. 
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 Ma‟as Shobirin, Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jawa 
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2. Karakteristik Problem Based Learning (PBL) 

Setiap model pembelajaran memiliki ciri/karakteristik 

tertentu yang membedakan antara model pembelajaran yang 

satu dengan model pembelajaran yang lainnya. Karakteristik 

pembelajaran berbasis masalah antara lain: 

a. Mengorientasikan peserta didik kepada masalah yang 

sesungguhnya terjadi. 

b. Terpusat kepada peserta didik. 

c. Membuat kondisi belajar interdisiplin. 

d. Melakukan penyelidikan secara terintegrasi dengan dunia 

nyata dan menggunakan pengalaman praktis. 

e. Dapat menghasilkan dan menyajikan sebuah produk. 

f. Mengajarkan kepada peserta didik untuk agar dapat 

menerapkan ilmu kedalam kehidupan dalam jangka 

waktu yang panjang. 

g. Belajar mengajar dengan kooperatif. 

h. Pendidik menjadi seorang fasilitator, motivator dan 

pembimbing. 

i. Pemasalahan diformulasikan untuk difokuskan agar 

dapat merangsang peserta didik dalam pembelajaran. 

j. Permasalahan dipergunakan untuk mengembangkan 

keterampilan. 

k. Peserta didik memperoleh informasi secara mandiri.
17

 

Jadi guru menggunakan proses pembelajaran yang akan 

menggerakkan siswa berpikir kritis dan mengembangkan 

keterampilan siswa agar guru bisa melihat kemampuan 

siswa. 

Samford mengemukakan karakteristik pembelajaran 

problem solving yang baik sebagai berikut:
18

 

a. Terhubung dan berorientasi kepada kehidupan nyata. 

b. Menggunakan sejumlah hipotesis. 

c. Melibatkan kerja sama dalam belajar. 
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 Ma‟as Shobirin, Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jawa 

Tengah: Fatawa Publishing, 2018). 
18

 Ahmad Susanto, Op.Cit, h. 74.  
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d. Konsisten dengan tujuan pembelajaran. 

e. Belajar dibangun dari kosep dan pengetahuan awal, serta 

pengalaman peserta didik. 

f. Mempromosikan pengembangan kemampuan 

keterampilan kognitif peserta didik pada ranah tingkat 

tinggi. 

 

3. Manfaat Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Amir, Problem Based Learning memiliki 

beberapa manfaat antara lain: 

a. Siswa lebih ingat dan paham terhadap materi 

pembelajarannya 

b. Meningkatkan ketajaman materi ajar terhadap 

konteksnya sehari-hari 

c. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

d. Mengembangkan keterampilan bekerja sama dalam 

kelompok, kepemimpinan, serta keterampilan sosial 

e. Mengembangkan kecakapan belajar sepanjang hayat 

f. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
19

 

Jadi manfaat Problem Based Learning (PBL) yaitu 

meningkatkan pemahaman peserta didik dan mendorong 

untuk berpikir kritis sehingga siswa dapat memecahkan suatu 

masalah tersebut. 

Menurut penulis manfaat Problem Based Learning 

(PBL) untuk siswa yaitu membantu siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

mengatasi masalah, mempelajari peran-peran orang dewasa 

dan menjadi pelajar yang mandiri. 

Melalui penelitian ini, manfaat Problem Based Learning 

yang ingin dicapai untuk siswa MI GUPPI 1 Babatan yaitu: 

a. Memotivasi siswa dalam belajar Akidah Akhlak 

b. Meningkatkan pemahaman atas materi akhlak tercela 

(sifat pesimis, bergantung, serakah, putus asa) 
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 Irwandi, Strategi Pembelajaran Biologi (Bandung: Pustaka Reka 
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c. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

keterampilan mengatasi masalah siswa 

 

4. Langkah-langkah Problem Based Learning (PBL) dalam 

Proses Pembelajaran 

Pada dasarnya, Problem Based Learning diawali dengan 

aktivitas peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata 

yang ditentukan atau disepakati. Proses penyelesaian masalah 

tersebut berimplikasi pada terbentuknya keterampilan peserta 

didik dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan 

dengan langkah-langkah atau sintak operasional PBL bisa 

mencakup antara lain sebagai berikut: 

a. Pertama-tama siswa disajikan suatu masalah. 

b. Siswa mendiskusikan masalah dalam tutorial PBL dalam 

sebuah kelompok kecil. Mereka mengklarifikasi fakta-

fakta suatu kasus kemudian mendefinisikan sebuah 

masalah. Mereka membrainstorming gagasan-

gagasannya dengan berpijak pada pengetahuan 

sebelumnya. Kemudian, mereka mengidentifikasi apa 

yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah 

serta apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menelaah 

masalah tersebut. Mereka juga mendesain suatu rencana 

tindakan untuk menggarap masalah. 

c. Siswa terlibat dalam studi independen untuk 

menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru. Hal ini 

bisa mencakup: perpustakaan, database, website, 

masyarakat, dan observasi. 

d. Siswa kembali pada tutorial PBL, lalu saling sharing 

informasi, melalui peer teaching atau cooperative 

learning atas masalah tertentu. 

e. Siswa menyajikan solusi atas masalah. 

f. Siswa mereview apa yang mereka pelajari selama proses 

pengerjaan selama ini. Semua yang berpartisipasi dalam 

proses tersebut terlibat dalam review pribadi, review 

berpasangan, dan review berdasarkan bimbingan guru, 
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sekaligus melakukan refleksi atas kontribusinya terhadap 

proses tersebut.
20

 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning 

(PBL) 

Keunggulan dan kelemahan model Problem Based 

Learning (PBL) antara lain:
21

 

a. Keunggulan Problem Based Learning 

1) Mendorong siswa untuk berpikir aktif dan kreatif 

dalam mencari bentuk-bentuk pemecahan masalah 

sepenuh hati dan teliti. Meskipun harus melalui trial 

and error (terus mencoba, meskipun mengalami 

kesalahan). 

2) Mendorong siswa untuk belajar sambil bekerja 

(learning by doing). 

3) Memupuk rasa tanggung jawab. 

4) Mendorong siswa untuk tidak berpikir sempit, 

fanatik. 

b. Kelemahan Problem Based Learning 

1) Tidak semua pelajaran dapat mengandung 

masalah/problem, yang justru harus dipecahkan. 

Akan tetapi memerlukan pengulangan dan latihan-

latihan tertentu. Misalnya pada pelajaran agama, 

mengenai cara pelaksanaan shalat yang benar, cara 

berwudhu, dan lain-lain. 

2) Kesulitan mencari masalah yang tepat/sesuai dengan 

taraf perkembangan dan kemampuan siswa. 

3) Banyak menimbulkan resiko. Terutama bagi anak 

yang memiliki kemampuan kurang. Kemungkinan 

akan menyebabkan rasa frustasi dan ketegangan 

batin, dalam memecahkan masalah-masalah yang 

muskil dan mendasar dalam agama. 
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4) Kesulitan dalam mengevaluasi secara tepat. 

Mengenai proses pemecahan masalah yang ditempuh 

siswa. 

5) Memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. 

Menurut Amir (Gunantara), model pembelajaran PBL 

memiliki beberapa kelebihan dalam proses pembelajarannya 

yakni sebagai berikut:  

a. Fokus kebermaknaan. 

b. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berinisiatif. 

c. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. 

d. Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika 

kelompok. 

e. Pengembangan sikap Self-Motivated. 

f. Tumbuhnya hubungan peserta didik fasilitator. 

g. Jenjang penyampaian pembelajaran dapat ditingkatkan.
22

 

Selain memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran, 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah ini juga memiliki 

kelemahan-kelemahan, antara lain: 

a. Bila peserta didik memiliki minat atau tidak memiliki 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk 

dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk 

mencoba. 

b. Keberhasilan pendekatan pembelajaran melalui 

pemecahan masalah membutuhkan cukup waktu untuk 

persiapan. 

c. Tanpa pemahaman mereka untuk berusaha memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan 

belajar dari apa yang mereka pelajari. 

 

6. Peran Guru dalam Problem Based Learning (PBL) 

Guru sebagai pendidik di dalam kelas melaksanakan juga 

tugasnya dalam mengajarkan siswa tentang materi 

pengetahuan yang dimilikinya.  Peran guru dalam 
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pembelajaran berbasis masalah berbeda dengan peran guru di 

dalam kelas. Guru dalam pembelajaran berbasis masalah 

terus berpikir tentang beberapa  hal yaitu: 1) bagaimana 

dapat merancang dan menggunakan permasalahan yang ada 

di dunia nyata, sehingga peserta didik menguasai hasil 

belajar?, 2) bagaimana bisa menjadi pelatih peserta didik 

dalam proses pemecahan masalah, pengarahan diri dan 

belajar dengan teman sebaya, 3) dan bagaimana bisa peserta 

didik memandang diri mereka sendiri sebagai pemecah 

masalah yang aktif?.  

Menurut Fogarty dimulai dengan masalah yang tidak 

berstruktur sesuatu yang kacau, dari kekacauan ini siswa 

menggunakan berbagai kecerdasan melalui diskusi dan 

peneliti untuk menentukan isu yang nyata yang ada, langkah-

langkah yang dilalui olah siswa dalam sebuah proses 

pembelajaran berbasis masalah: 

a. Menemukan masalah, 

b. Mendefinisikan masalah, 

c. Mengumpulkan fakta, 

d. Pembuatan hipotesis, 

e. Penelitian, 

f. Menyuguhkan alternatif, 

g. Mengusulkan solusi. Jadi dalam pembelajaran berbasis 

masalah adalah lingkungan belajar yang terbuka 

menggunakan proses menekankan pada peran aktif siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti 

menyatakan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran 

berbasis masalah adalah sebagai fasilitator dan pendukung 

bagi siswa. Problem Based Learning yang berdasar atas teori 

konstruktivisme menggunakan pendekatan yang berpusat 

pada siswa/student center, sehingga peran guru dalam 

penelitian ini bertugas untuk membimbing dan menyediakan 

berbagai kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. 
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B. Pembelajaran Online 

Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar 

terhadap perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah 

perubahan pada bidang pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan 

dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang dapat dikatakan 

merupakan pergantian dari cara konvensional menjadi ke modern.
23

 

Internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang digunakan 

untuk melengkapi aktivitas pembelajaran. Pembelajaran daring 

merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak 

bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat 

membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak 

jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif 

dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih 

banyak dan lebih luas.
24

 

Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar 

mengajar, misalnya whatsapp, zoom, web blog, edmodo dan lain-lain. 

Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah 

keahlian dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun 

peserta didik. Dabbagh menyebutkan bahwa ciri-ciri peserta didik 

dalam aktivitas belajar daring atau secara online yaitu:
25

 

1. Semangat belajar: semangat pelajar pada saat proses 

pembelajaran kuat atau tinggi guna pembelajaran mandiri. Ketika 

pembelajaran daring kriteria ketuntasan pemahaman materi 

dalam pembelajaran ditentukan oleh pelajar itu sendiri. 

Pengetahuan akan ditemukan sendiri serta pelajar harus mandiri. 

Sehingga kemandirian belajar tiap pelajar menjadikan perbedaan 

keberhasilan belajar yang berbeda-beda. 
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2. Literacy terhadap teknologi: selain kemandirian terhadap 

kegiatan belajar, tingkat pemahaman pelajar terhadap pemakaian 

teknologi. Ketika pembelajaran online/daring merupakan salah 

satu keberhasilan dari dilakukannya pembelajaran daring. 

Sebelum pembelajaran daring/online siswa harus melakukan 

penguasaan terhadap teknolologi yang akan digunakan. Alat yang 

biasa digunakan sebagai sarana pembelajaran online/ daring ialah 

komputer, smartphone, maupun laptop. Perkembangan teknologi 

di era 4.0 ini menciptakan bayak aplikasi atau fitur–fitur yang 

digunakan sebagai sarana pembelajaran daring/online. 

3. Kemampuan berkomunikasi interpersonal: Dalam ciri-ciri ini 

pelajar harus menguasai kemampuan berkomunikasi dan 

kemampuan interpersonal sebagai salah satu syarat untuk 

keberhasilan dalam pembelajaran daring. Kemampuan 

interpersonal dibutuhkan guna menjalin hubungan serta interaksi 

antar pelajar lainnya. Sebagai makhluk sosial tetap membutuhkan 

interaksi dengan orang lain meskipun pembelajaran online 

dilaksanakan secara mandiri. Maka dari itu kemampuan 

interpersonal dan kemampuan dalam komunikasi harus tetap 

dilatih dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Berkolaborasi: memahami dan memakai pembelajaran interaksi 

dan kolaborasi. Pelajar harus mampu berinteraksi antar pelajar 

lainnya ataupun dengan guru pada sebuah forum yang telah 

disediakan, karena dalam pembelajaran daring yang 

melaksanakan adalah pelajar itu sendiri. Interaksi tersebut 

diperlukan terutama ketika pelajar mengalami kesulitan dalam 

memahami materi. Selain hal tersebut, interaksi juga perlu dijaga 

guna untuk melatih jiwa sosial mereka. Supaya jiwa 

individualisme dan anti sosial tidak terbentuk didalam diri 

pelajar. Dengan adanya pembelajaran daring juga pelajar mampu 

memahami pembelajaran dengan kolaborasi. Pelajar juga akan 

dilatih supaya mampu berkolaborasi baik dengan lingkungan 

sekitar atau dengan bermacam sistem yang mendukung 

pembelajaran daring. 

5. Keterampilan untuk belajar mandiri: salah satu karakteristik 

pembelajaran daring adalah kemampuan dalam belajar mandiri. 
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Belajar yang dilakukan secara mandiri sangat diperlukan dalam 

pembelajaran daring. Karena ketika proses pembelajaran, Pelajar 

akan mencari, menemukan sampai dengan menyimpulkan sendiri 

yang telah ia pelajari. “Pembelajaran mandiri merupakan proses 

dimana siswa dilibatkan secara langsung dalam mengidentifikasi 

apa yang perlu untuk dipelajari menjadi pemegang kendali dalam 

proses pembelajaran”. 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang berupa 

pengetahuan atau pemahaman, keterampilan dan sikap yang 

diperoleh peserta didik selama berlangsungnya proses belajar 

mengajar atau yang lazim disebut dengan pembelajaran.
26

 Jadi 

hasil belajar yaitu perubahan perilaku yang berupa pengetahuan 

dan pemahaman, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta 

didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Kandungan surah Al-„Alaq [96]: 1-5 

َي ِهۡي َعلٍَق   ١َخلََق ٱۡقَشۡأ تِٱۡسِن َستَِّل ٱلَِّزي  ًَسَٰ َستَُّل ٱۡۡلَۡمَشمُ   ٢َخلََق ٱۡۡلِ َّ ٱلَِّزي َعلََّن   ٣ ٱۡقَشۡأ 

َي َها لَۡن ٌَۡعلَۡن  ٤تِٱۡلقَلَِن  ًَسَٰ  ٥َعلََّن ٱۡۡلِ

Artinya: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu 

(1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) 

Bacalah dan Tuhanmu Yang Pemurah (3) Yang mengajar 

manusia dengan Qalam (4) Allah mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya (5)”.  

(QS. Al-„Alaq: 1-5). 

Surah Al-„alaq ini dinamai juga surah Al-Qalam atau Iqra`. 

surah ini termasuk dalam kategori surah makkiyah dengan 

jumlah ayatnya sebanyak 19 ayat. dalam surah Al-„Alaq ini. 

ditegaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW diperintahkan 

Allah SWT untuk membaca yang dibarengi dengan kekuatan 

(Qudrat) Allah bersama manusia, dan penjelasan sebagai sifat-

sifatnya. Kemudian Allah SWT menjelaskan perumpamaan yang 
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17.1 (2019). 
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menunjukkan terhadap sebagai penentang individunya berikut 

balasan pahala yang menjalankan amalnya. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

mereka menerima pengalaman belajar dalam proses 

pembelajaran. Prestasi belajar pada dasarnya adalah hasil yang 

diperoleh seseorang setelah mengikuti kegiatan belajar. Prestasi 

belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, simbol, huruf 

ataupun kalimat.
27

 

Adapun hasil belajar siswa dapat diartikan sebagai nilai yang 

diperoleh siswa selama kegiatan belajar mengajar. Secara umum 

pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku dan 

kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah 

belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya 

salah satu aspek potensi saja. 

Hasil belajar seseorang dapat ditunjukkan dengan perubahan 

tingkah laku yang ditampilkan dan dapat diamati antara sebelum 

dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar. Jadi hasil belajar 

merupakan penilaian hasil-hasil kegiatan belajar pada diri siswa 

setelah melakukan proses kegiatan belajar. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang dapat dinyatakan dengan simbol-simbol, 

angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan kualitas 

kegiatan individu dalam proses tertentu. Dengan membandingkan 

antara tingkah laku sebelum dengan sesudah melaksanakan 

belajar dapat ditentukan seberapa besar hasil belajar yang dicapai 

seseorang. Hasil belajar tersebut berupa pengalaman yang 

menyangkut segi kognitif, afektif dan psikomotor. 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah bentuk perubahan 

kemampuan peserta didik untuk bertingkah laku secara baru 

sebagai akibat dari hasil interaksi stimulus dan respon 
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26 

 

 

 

lingkungan yang didapatkannya. Poin penting dari teori ini ialah 

seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika iya dapat 

menunjukkan tingkah lakunya. Dengan demikian, dalam teori 

behavioristik, tingkah laku merupakan indikator utama untuk 

melihat hasil belajar seseorang. Seorang anak belum dapat 

dikatakan lulus berhitung perkalian dalam dunia nyata. Adanya, 

perubahan perilaku didunia nyata, menurut teori behavioristik, 

menjadi ukuran seseorang berhasil dalam belajar.
28

 

 

2. Jenis-jenis Hasil Belajar 

a. Ranah Kognitif 

Kognitif merupakan daya ingatan yang harus 

dikembangkan untuk dapat mengingat hal-hal yang pernah 

dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Ingatan adalah 

penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh 

sebelumnya. Ingatan yang dapat disimpan ini dapat digali 

pada saat dibutuhkan melalui bentuk mengingat, mengenal 

dan sebagainya. Bentuk aplikasi dari ranah ini mencakup 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi terhadap hal-hal yang telah dipelajarinya. Daya ingat 

ini harus dipupuk setiap hari dan harus ditingkatkan sehingga 

pengetahuan yang dimilikinya terus meningkat. 

Bloom membagi domain kognitif kedalam 6 tingkatan 

yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis 

dan evaluasi. Kualitas belajar salah satunya dilihat dari 

sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran secara 

kognitif ini. Cara memupuk daya ingat ini, dilakukan melalui 

pembiasaan belajar secara disiplin, serta meningkatkan 

semangat belajar dengan disertai berbagai motivasi belajar 

lainnya. Sehingga daya ingat ini akan selalu berada dalam 

otak siswa, dan akan dipanggil sewaktu-waktu ketika 

mengerjakan tes hasil belajar. 
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Dalam kemampuan mengerjakan tes hasil belajar inilah 

gaya ingat (kognitif) siswa diuji dan diketahui kemampuan 

dalam penguasaan materi pelajaran di sekolah. Adapun 

prestasi belajar dalam bentuk ranah kognitif ini berupa hasil 

ulangan harian, ulangan semesteran maupun ujian, yang 

semuanya itu diukur melalui kemampuan siswa mengerjakan 

soal yang telah diberikan kepada mereka. 

1) Mengingat, dalam hal ini siswa diminta untuk 

mengingat kembali satu atau lebih dari fakta-fakta yang 

sederhana. 

2) Memahami, yaitu siswa diharapkan mampu untuk 

membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang 

sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. 

3) Mengaplikasi, disini siswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan untuk menyeleksi atau memilih 

generalisasi/abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalil, 

aturan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu 

situasi baru dan menerapkannya secara benar. 

4) Menganalisis, merupakan kemampuan siswa untuk 

menganalisis hubungan atau situasi yang kompleks atau 

konsep-konsep dasar. 

5) Mengevaluasi, merupakan kemampuan siswa untuk 

menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah 

dimiliki untuk menilai suatu kasus. 

6) Mencipta/Membuat, merupakan kemampuan siswa 

untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang 

telah dimiliki dengan menghasilkankarya atau produk. 

Dalam proses belajar mengajar, aspek kognitif inilah 

yang paling menonjol dan bisa dilihat langsung dari hasil tes. 

Dimana disini pendidik dituntut untuk melaksanakan semua 

tujuan tersebut. Hal ini bisa dilakukan oleh pendidik dengan 

cara memasukkan unsur tersebut kedalam pertanyaan yang 

diberikan. Pertanyaan yang diberikan kepada siswa harus 

memenuhi unsur tujuan dari segi kognitif, sehingga peserta 

didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
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b. Ranah Afektif 

Afektif merupakan perubahan sikap pada diri seseorang 

yang disebabkan adanya pengaruh lingkungan maupun 

pengetahuan yang telah dimiliki dalam diri individu, yang 

berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan 

dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara 

penyesuaian diri. Kesediaan ini dinyatakan dalam 

memperhatikan sesuatu, memberikan reaksi maupun 

memberikan penilaian dalam bentuk memberikan sikap 

terhadap fenomena yang sedang dihadapinya. 

Ranah afektif ini berupa penerimaan, partisipasi, penilai 

atau penentuan sikap untuk menilai, organisasi dan 

pembentukkan pola hidup. Adapun tingkatan ranah afektif ini 

ada lima, yaitu: receiving (attending), responding, valuing, 

organization, dan characterization. Penilaian pada ranah 

afektif digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang 

berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan 

atau penolakan terhadap suatu objek yang dipelajari. 

Penilaian pada ranah afektif dilakukan dalam bentuk lembar 

observasi selama proses pembelajaran berlangsung.
29

 

1) Menerima (Receiving/Attending) 

Mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan 

dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan 

untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap 

orang lain. Dalam domain atau ranah afektif, penerimaan 

merupakan hasil belajar yang paling rendah. Contohnya, 

mendengarkan pendapat orang lain. 

2) Merespon (Responsive) 

Domain ini berada satu tingkat diatas penerimaan, 

dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan 

tertarik terhadap suatu materi. Anak memiliki 

kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu 

pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk 
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bereaksi dan mengambil tindakan. Contoh, ikut 

berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu 

pelajaran. 

3) Menghargai  

Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau 

keterikatan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, 

penolakan atau tidak menyatakan pendapat. Juga 

kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan 

yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan 

mengekspresikannya kedalam perilaku. Contoh, 

mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi 

pelajaran. 

4) Mengorganisasikan (Organization) 

Tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai, 

sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten 

dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri, dan 

menyelesaikan konflik yang timbul diantaranya. Juga 

mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada 

dan menyelaraskan berbagai perbedaan. 

5) Karakterisasi Menurut Nilai (Characterization) 

Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan 

daya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam 

sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan 

keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah 

berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk 

diperkirakan.
30

 

 

3. Pengukuran Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Hasil belajar peserta didik diukur melaui sistem evaluasi 

yaitu usaha mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan 

sampai taraf mana mereka telah dapat menyerap pelajaran yang 

telah diberikan guru. Ranah kognitif berhubungan dengan 

berpikir termasuk didalamnya memahami, penerapan, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. 
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Berikut adalah daftar indikator operasional kognitif. 

 

Tabel 2.1 

Indikator Operasional Kognitif
31

 

No Ranah Kognitif Kata Operasional 

1. Mengingat (C1) Menyebutkan, menjelaskan, mengenal, 

mendefinisikan, mendaftarkan, 

menjodohkan, menyatakan, dan 

memproduksi. 

2. Memahami(C2) Menerangkan, membedakan, menduga, 

mempertahankan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberi contoh, menuliskan kembali, 

dan memperkirakan. 

3. Mengaplikasi 

(C3) 

Mengoperasikan, menemukan, 

menunjukkan, menghubungkan, 

memecahkan, menggunakan, mengubah, 

menghitung, mendemonstrasikan, 

memanipulasi, memodifikasi, 

meramalkan, menyiapkan, dan 

menghasilkan. 

4. Menganalisis 

(C4) 

Merinci, mengidentifikasi, 

mengilustrasikan, menunjukkan, 

menghubungkan, memilih, memisah, 

menyusun, membagi, membedakan, dan 

menyimpulkan. 

5. Mengevaluasi 

(C5) 

Menilai, menyimpulkan, memutuskan, 

menerangkan, membandingkan, 

mengkritik, mendeskripsikan, 

membedakan, menafsirkan, 

menghubungkan, dan membuktikan.. 

6. Mencipta (C6) Membuat, menciptakan, mengkreasikan 

Tingkatan ranah kognitif yang digunakan penelitian ini adalah 

C3, C4, C5.  
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4. Pengukuran Hasil Belajar Ranah Afektif  

Pengukuran ranah afektif tidak semudah mengukur ranah 

kognitif. Pengukuran ranah afektif tidak dapat dilakukan setiap 

saat karena perubahan tingkah laku peserta didik tidak dapat 

berubah sewaktu-waktu. Di dalam petunjuk pelaksanaan 

penilaian pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB) 

disebutkan bahwa penilaian ranah afektif bertujuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mendapatkan umpan balik bagi guru maupun peserta 

didik sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi peserta 

didiknya. 

b. Untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku peserta 

didik yang dicapai yang antara lain diperlukan sebagai bahan 

bagi: perbaikan tingkah laku peserta didik, pemberian 

laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya 

peserta didik. 

c. Untuk menempatkan peserta didik dalam situasi belajar 

mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan 

kemampuan serta karakteristik peserta didik.  

d. Untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan 

tingkah laku peserta didik.  

Sehubungan dengan tujuan penilaian ranah afektif ini maka 

yang menjadi sasaran penilaian ranah afektif adalah perilaku 

peserta didik, bukan pengetahuannya. Contoh, siswa bukan 

dituntut untuk mengetahui cara berpakaian yang baik menurut 

ajaran agama Islam, tetapi bagaimana menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam penilaian sikap ada beberapa 

bentuk skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, antara 

lain: 

a. Skala Likert  

Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan 

diikuti oleh lima respons yang menunjukkan tingkatan. 

Misalnya: 

SS = Sangat Setuju  

S = Setuju  
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TB = Tidak Berpendapat  

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

b. Skala Pilhan Ganda  

Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda 

yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif 

pendapat. 

c. Skala Thurstone  

Skala thurstone merupakan skala mirip skala buatan 

Likert karena merupakan suatu instrumen yang jawabannya 

menunjukkan tingkatan. Pernyataan yang ditujukan kepada 

responden disarankan kira-kira 10 butir, tetapi tidak kurang 

dari 5 butir. 

d. Skala Guttman  

Skala ini sama dengan yang disusun oleh Bogardus, yaitu 

berupa tiga atau empat buat pernyataan yang masing-masing 

harus dijawab ya atau tidak. Pernyataan-pernyataan tersebut 

menunjukkan tingkatan yang berurutan sehingga bila 

responden setuju pernyataan nomor 2, diasumsikan setuju 

pernyataan nomor 1. Selanjutnya jika responden setuju 

dengan pernyataan nomor 3, maka setuju dengan pernyataan 

nomor 1 dan 2. 

e. Semantic Differential  

Instrumen yang disusun oleh Osgood dan kawan-kawan 

ini mengukur konsep-konsep untuk tiga dimensi. Dimensi-

dimensi yang ada diukur dalam kategori: baik-tidak baik, 

kuat-lemah, dan cepat-lambat atau aktif-pasif, atau dapat juga 

berguna-tidak berguna. 

f. Pengukuran Minat 

Pengukuran minta dapat diukur dengan cara seperti 

berikut:  

A. Mengunjungi perpustakaan : SS S B AS TS STS  

B. Sandiwara   : SS S B AS TS STS  

Pilihan: senang sampai dengan tidak senang dapat ditentukan 
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sendiri seberapa suka.
32

 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, karena manusia 

dalam mencapai hasil belajar tidak hanya menyangkut aktivitas 

fisik saja, tetapi terutama sekali menyangkut kegiatan kegiatan 

otak, yaitu berpikir. Menurut M. Dalyono, yang mempengaruhi 

hasil belajar menyangkut faktor internal (faktor dari dalam diri 

manusia itu sendiri) yang meliputi faktor fisiologi dan faktor 

psikologi. Sedangkan faktor eksternal (faktor dari luar manusia) 

meliputi faktor non sosial dan faktor sosial. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri 

siswa yang berpengaruh dalam meraih hasil belajar. Adapun 

faktor internal tersebut adalah: 

1) Faktor intelegensi (kecakapan) 

Intelegensi atau kecakapan seseorang merupakan 

faktor pembawaan, walaupun bisa juga diupayakan 

dengan latihan-latihan tertentu. Ranah kejiwaan yang 

berkedudukan pada otak ini, dalam perspektif psikologis 

kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah 

kejiwaan lainnya, dan ranah afektif (rasa). Ada dua hal 

yang berkaitan dengan kecakapan kognitif ini yaitu a) 

menghafal prinsip-prinsip yang terkandung dalam materi, 

b) mengaplikasikan prinsip-prinsip materi. Dengan 

kecakapan ini siswa dapat memecahkan masalah belajar, 

dan permasalahan-permasalahan lain yang terjadi dalam 

kehidupan. 

2) Faktor minat dan motivasi 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Sedangkan motivasi sebagai sesuatu yang 

kompleks, yang akan menyebabkan ternyadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga 
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akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, 

perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 

melakukan sesuatu. Siswa mempunyai minat pada 

pelajaran tertentu akan senang mempelajarinya, sehingga 

akan memudahkan proses pembelajaran dan akan 

berdampak pada peningkatan hasil belajar. Sedangkan 

motivasi merupakan dorongan untuk berbuat sesuatu. 

Siswa yang mempunyai motivasi kuat dalam belajar 

tentu akan semangat belajar. Dan hal ini akan 

berpengaruh juga terhadap hasil yang akan dicapai. 

3) Faktor cara belajar 

Cara belajar adalah bagaimana seseorang 

melaksanakan belajar. Hal ini mencakup a) konsentrasi 

dalam belajar, b) usaha mempelajari kembali materi yang 

telah dipelajari, c) membaca dengan teliti dan berusaha 

menguasai dengan baik, d) selalu membaca 

menyelesaikan dan berlatih mengerjakan soal. 

b. Faktor Eksternal  

Selain dipengaruhi faktor dalam diri siswa, hasil belajar 

juga dipengaruhi faktor eksternal. Yang termasuk faktor 

eksternal yaitu: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

Aktivitas dalam keluarga tidak mengenal waktu dan 

berbagai peraturan yang mengikat, tetapi terdorong oleh 

rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dalam 

keluarga itu sendiri. Keluarga mempunyai peran yang 

besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

disebabkan waktu siswa berada dalam keluarga lebih 

banyak bila dibandingkan dengan waktu belajar di 

sekolah. Sehingga lingkungan keluarga yang mendukung 

bisa memberikan potensi besar dan positif dalam proses 

pembelajaran. Orang tua yang aktif memberikan 

bimbingan belajar dan selalu memperhatikan belajar 

anaknya di rumah akan cepat meningkatkan hasil belajar 

anak tersebut. 

2) Faktor lingkungan sekolah 
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Sekolah merupakan lingkungan belajar yang 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Faktor sekolah yang 

mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan 

tugas rumah. 

3) Faktor lingkungan masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi 

belajar mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media/media massa, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat.
33

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yang pertama 

faktor internal yang meliputi: faktor intelegensi, faktor minat dan 

motivasi, dan faktor cara belajar. Kedua faktor eksternal yang 

meliputi: faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, 

dan faktor lingkungan masyarakat. 

 

D. Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhlak 

Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-aqad العقز yang 

berarti ikatan, memintal, menetapkan, menguatkan, mengikat 

dengan kuat, berpegang teguh yang dikuatkan, dan yakin. 

Sedangkan akidah menurut istilah merupakan hal yang harus 

diyakini oleh hati dan jiwa yang kokoh yang tidak bercampur 

dengan keraguan.
34

 

Akhlak menurut bahasa berasal dari bentuk jama‟ dari خلق 

“Khuluqun” yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, 

atau tabi‟at. Akhlak juga berasal dari خلق “Khalkun” yang artinya 

kejadian dan memiliki hubungan erat dengan خالق “khaliq” yang 
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berarti pencipta dan هخلىق “Makhluqun” yang berarti yang 

menciptakan. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah sifat yang 

melekat pada diri seseorang dan menjadi identitasnya.
35

 

Pembelajaran Akidah Akhlak yang dipelajari merupakan 

salah satu pelajaran yang sangat penting bagi peserta didik. 

Akidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan 

agama Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan 

sehari-hari ataupun dalam pengembangan pengetahuan lainnya. 

Akidah Akhlak memiliki peran yang penting yakni untuk 

menbentuk watak dan pembinaan bangsa.
36

 

 

2. Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah pada umumnya 

bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: 

a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

SWT. 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai 

manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. 

Melalui beberapa tujuan yang sudah dipaparkan diatas salah 

satu yang terpenting dalam pendidikan akhlak di lingkungan 

sekolah yaitu guru. Karena guru merupakan Spiritual Father atau 

bapak rohani bagi peserta didik. Pembelajaran akhlak akan benar 

jika sumbernya benar, sumber yang benar adalah Al-Qur‟an dan 

Sunnah, sehingga dapat diukur dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

 

 

                                                     
35

 Ibid, h. 133. 
36

 Tim Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian Dalam Pendidikan Agama 

Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 151-152. 



37 

 

 

 

3. Ruang Lingkup Akidah Akhlak 

Persoalan ruang lingkup dari Akidah Akhlak dapat diambil 

dari arti akidah dan akhlak itu sendiri. Akidah artinya sebuah 

kepercayaan yang kokoh dalam hati yang membuat jiwa menjadi 

tenang tanpa ada rasa ragu. Akidah didalam Al-Qur‟an disebut 

dengan iman, yang berarti membenarkan dalam hati, 

mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan amal 

perbuatan. Akidah merupakan sebuah kebenaran yang mudah 

diterima oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah dengan 

adanya hal tersebut kebenaran yang dapat dipraktekkan dan 

ditanamkan dalam hati sedangkan hal yang bertentangan dengan 

agama harus diitinggalkan
37

 

Ruang lingkup akhlak menurut Kahar Masyur ruang lingkup 

akhlak meliputi bagaimana seharusnya seseorang bersikap 

kepada penciptanya, terhadap sesama manusia dan sesama 

makhluk lain. Sedangkan menurut Ahmad Basyir ruang lingkup 

akhlak meliputi semua aspek kehidupan manusia sesuai dengan 

kedudukannya sebagai makhluk individu, sosial, makhluk 

penghuni, dan sebagai makhluk Allah. 

Dari kedua penjelasan ruang lingkup akidah dan akhlak dapat 

disimpulkan bahwa ruang lingkup Akidah Akhlak yaitu percaya 

tanpa ada keraguan dihati dengan adanya ketentuan yang sudah 

ditetapkan dalam agama Islam dan bersikap baik bahwa dengan 

dirinya sendiri, lingkungan, dalam kehidupan sosial dan tidak 

lupa dengan sang Khaliq. 

 

4. Materi Akhlak Tercela 

Akhlak tercela atau disebut dengan akhlak al madzmumah 

yang berarti akhlak yang buruk. Akhlak tercela ini merupakan 

perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Didalam Al-Qur‟an dan hadist banyak sekali hal yang 

menjelaskan larangan melakukan akhlak tercela bagi orang-orang 

muslim. Sebagai seorang muslim yang baik manusia tidak hanya 

berakhlak baik dihadapan manusia saja akan tetapi terhadap 

                                                     
37

 M. Dahlan R, Op.Cit, h. 137-139. 



38 

 

 

 

makhluk lain yang ada didunia ini pula.
38

 Dibawah ini adalah 

beberapa contoh akhlak tercela, diantaranya yaitu: 

a. Pesimis 

Pesimis adalah sikap yang tidak mempunyai pandangan 

baik dalam melakukan sesuatu. Pesimis merupakan akhlak 

tercela. Anak yang baik dan sholeh tidak boleh memiliki sifat 

yang pesimis. 

Orang yang memiliki sifat pesimis mereka akan selalu 

mencari alasan dalam melakukan atau menyelesaikan 

sesuatu. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu percaya 

kepada dirinya sendiri bahwa apapun yang diperoleh orang 

lain yang berhasil adalah keberuntungan dan nasib yang 

didapatkan orang tersebut. Dalam ajaran Islam yang dibawa 

oleh Rasulullah sifat pesimis merupakan sifat yang sangat 

dilarang oleh beliau. Berdasarkan dalil hadits Nabi. Al-

Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Rasulullah Saw: 

ا ْْ لُ مَّ َْ َّ َعلَى اهللاِ فَتَ ا  ْْ  إَِرا تَطٍََّْشتُْن فَاْهُض

Artinya: “jika kamu melihat alamat (gejala) kesialan, 

janganlah pesimis, kerjakan apa yang hendak kalian 

kerjakan dan kepada Allah lah kalian bertawakal”. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat pesimis yaitu: 

1) Tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri 

2) Selalu beranggapan bahwa usahanya akan selalu gagal 

Orang yang memiliki sifat pesimis ini dapat dianggap 

sebagai orang yang kalah sebelum bertanding. Contoh sikap 

pesimis yaitu dalam belajar Matematika Anto selalu tidak 

bersemangat karena Anto beranggapan bahwa Matematika 

adalah pelajaran yang sulit. 

Akibat yang dapat dimiliki orang yang bersifat pesimis, 

yaitu: 

1) Malas dalam melakukan aktivitas apapun 

2) Sulit untuk mencapai cita-cita 

3) Apapun yang dikerjakan tidak dapat terselesaikan dengan 
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baik. 

Cara menghindari sifat pesimis, yaitu: 

1) Menumbuhkan sifat optimis 

2) Banyak bersyukur 

3) Upgread ilmu atau menambah pengetahuan dengan cara 

giat belajar dan banyak bergaul dengan orang yang 

berprestasi 

4) Mengubah pola pikir 

5) Menanamkan pada diri sendiri bahwa manusia memiliki 

kekurangan dan kelebihan
39

 

b. Bergantung 

Bergantung adalah sifat yang tidak bisa hidup mandiri 

dan senantiasa bergantung dengan orang lain. Contohnya 

bergantung kepada teman saat mengerjakan ulangan. Sifat 

bergantung ini merupakan sifat tercela, yakni tidak baik 

apabila dilakukan. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat bergantung yaitu: 

1) Selalu meminta pertolongan kepada orang lain 

2) Tidak percaya diri 

3) Memiliki sifat malas 

Kebiasaan yang dilakukan orang memiliki sifat 

bergantung adalah orang yang tidak pernah berusaha dalam 

mengerjakan sesuatu, dan bergantung dengan orang lain 

dalam melakukan hal apapun. 

Sebagai seorang muslim, hidup didunia ini kita hanya 

diperbolehkan untuk bergantung kepada Allah. Karena Allah 

adalah tempat menggantungkan semua persoalan hidup 

hamba-Nya. 

Seperti firman Allah dalam Qur‟an surah Al-Ikhlas ayat 2: 

َوُذ   هللَاُ الصَّ

Artinya: “Hanya Allah-lah tempat bergantung”. (Q.S.Al-

Ikhlas 112:2). 

Manusia yang baik adalah manusia yang hanya 
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bergantung kepada Allah dan bukan pada makhluknya. 

Janganlah kalian bergantung kepada makhluk-Nya karena 

Allah selalu ada untuk kita semua. Bagaimanapun manusia 

harus mengurangi atau meminimalisir sifat bergantungnya 

kepada makhluk-Nya. Bukan berarti melakukan kegiatan 

apapun dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain sama 

sekali akan tetapi berusaha dengan usaha sendiri terlebih 

dahulu dan bertawakal kepada Allah. Karena sudah 

dijelaskan pada firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 5: 

ٍُْيُۗ  اٌَِّاَك ًَْستَِع َّ ٥ -اٌَِّاَك ًَْعثُُذ      

Artinya: “hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan 

hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan”. (QS. 

Al-Fatihah: 5). 

Banyak akibat buruk dari sifat bergantung kepada orang 

lain, diantaranya yaitu: 

1) Tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan 

2) Tidak percaya diri 

3) Dibenci dan diremehkan orang lain 

4) Sering mengalami kekecewaan 

5) Tidak dapat bersaing dengan orang lain 

Adapun cara untuk menghindari sifat bergantung yaitu: 

1) Belajar dengan sungguh-sungguh 

2) Membiasakan hidup mandiri 

3) Bekerja keras 

4) Menumbuhkan sikap percaya diri
40

 

c. Serakah 

Serakah atau disebut dengan tamak atau loba. Serakah 

adalah selalu merasa kurang dengan karunia yang diberikan 

Allah. Serakah merupakan sifat tercela. Allah tidak menyukai 

orang yang serakah. Sifat serakah selalu menginginkan apa 

yang ia inginkan secara berlebihan tanpa memperdulikan 

bagaimana cara mereka mendapatkannya dengan cara yang 

baik atau buruk. 
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Manusia banyak sekali yang memiliki sifat serakah, 

sebagaimana yang disabdakan Rasulullah: 

اِدٌَاِى ِهْي َرٍَُة َل تتغى لِوا ثا لثا َّ ْْ أَىَّ َِلْتِي آَدَم   لَ

Artinya: “Andaikan orang itu sudah memiliki dua lembah 

dari emas, pastilah ia akan mencari yang ketiganya sebagai 

tambahan dari dua lembah yang sudah ada itu”. (H.R. 

Bukhari dan Muslim). 

Manusia yang memiliki sifat serakah memiliki hal buruk 

di kehidupannya, misalnya: menipu, mencurangi, memfitnah, 

dan mengadu domba. Orang yang serakah atau tamak 

biasanya akan dihantui dengan rasa gelisah, cemas dan takut 

akan harta benda yang dimilikinya. 

Orang serakah hidupnya tidak akan mendapatakan 

ridhonya Allah SWT. Rasulullah mengajarkan kita untuk 

menghindari sifat serakah karena orang yang memiliki sifat 

serakah hidupnya tidak akan beruntung dan akan 

mendapatkan bahaya dalam kehidupannya sendiri. 

Akibat jika manusia memiliki sifat serakah yaitu: 

1) Merendahkan diri sendiri di hadapan Allah SWT 

2) Tidak disukai oleh banyak orang 

3) Dapat melalaikan kewajiban terhadap Allah SWT 

4) Hidupnya tidak akan beruntung 

5) Membawa kebinasaan atau berdampak buruk di dunia 

dan akhirat 

Ciri- ciri orang yang memiliki sifat serakah yaitu: 

1) Terlalu cinta terhadap harta yang dimilikinya 

2) Menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa 

yang ia inginkan 

3) Selalu merasa kekurangan dengan apa yang dimilikinya 

4) Tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan 

Tuhan 

Adapun cara menghindari sifat serakah, yaitu: 

1) Membiasakan diri hidup sederhana dan menahan hawa 

nafsu dan menjauhi keinginan yang tidak bermanfaat 

2) Menyadari bahwa rejeki sudah di atur oleh Allah SWT 

3) Berbuat qona‟ah (menerima apa adanya) akan 
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memperoleh kenikmatan dalam kehidupan 

4) Selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah 

SWT 

5) Menyadari bahwa banyaknya harta dapat menimbulkan 

mara bahaya
41

 

d. Putus Asa 

Putus asa adalah mudah menyerah dalam menghadapi 

masalah. Putus asa termasuk rayuan setan agar manusia tidak 

melakukan kebaikan. Putus asa merupakan perbuatan tercela. 

Allah sangat melarang kita berbuat berputus asa. 

Rasulullah menyatakan dalam sebuah riwayat bahwa 

orang yang mati karena bunuh diri, diharamkan baginya 

surga meskipun hambanya disetiap hidupnya banyak 

beribadah, beramal sholeh, ataupun sering berperang dijalan 

Allah. Ia akan rugi akibat sifat yang dimilikinya sendiri, 

selain kerugian yang dialami didunia juga akan di alami di 

akhirat. 

Seperti firman Allah dalam surah Yusuf ayat 87, sebagai 

berikut: 

ََل تَاٌْۡ  َّ  َِ أَِخٍ َّ ُسْْا ِهي ٌُُْسَف  ًَّ ٱۡرَُثُْْا فَتََحسَّ ٌِ ثَ ُل ََل ٌَاٌْۡ   َ ٌََٰ ِإ إًََِّ ِ  ٱََّّ ّۡ ُس ِهي   َ ُسْْا ِهي سَّ

فِ  ُم ٱۡلَنَٰ ْۡ ِ إَِلَّ ٱۡلقَ ِ  ٱََّّ ّۡ   ٧٨ُشَّى سَّ

Artinya: “Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah 

berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu 

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang 

kafir”. (QS Yusuf: 87). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang kita 

berbuat putus asa dari rahmatnya. Karena orang yang putus 

asa termasuk golongan orang kafir. Orang yang sudah 

memiliki rasa putus asa ia akan dihantui dari rasa malas 

untuk melakukan apa saja. di dalam hatinya tidak ada 

semangat lagi dalam menghadapi kehidupan. Dengan 

demikian orang yang memiliki sifat putus asa setan akan 
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senang dan semakin leluasa dalam menggoda manusia saat 

keadaan putus asa. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat putus asa yaitu: 

1) Malas 

2) Suka mengeluh 

Adapun akibat buruk apabila memiliki sifat putus asa, yaitu: 

1) Dapat dikatakan sebagai kafir 

2) Menghalangi manusia untuk hidup lebih maju 

3) Sangat disukai setan 

4) Dapat mengurangi keimanannya terhadap Allah SWT 

5) Malas utuk berusaha 

6) Tidak memiliki semangat untuk hidup 

Adapun cara menghindari sifat putus asa, yaitu: 

1) Merenungi kegagalan yang dialami dengan berpikiran 

yang positif 

2) Jangan mudah mengeluh 

3) Berdo‟a dan yakin pada Allah setiap ada persoalan akan 

ada jalan keluarnya 

 

E. Kerangka Pikir 

Hasil belajar merupakan ukuran keberhasilan siswa setelah 

melalui proses pembelajaran. Hasil belajar diketahui setelah siswa 

mengerjakan tes yang diberikan ketika materi pembelajaran 

terselesaikan. Hasil belajar siswa secara operasional dinyatakan 

dalam bentuk skor/angka yang menunjukkan sejauh mana 

pemahaman siswa terhadap bahan pembelajaran. Semakin besar 

angka yang diperoleh siswa, menunjukkan semakin baik pemahaman 

terhadap bahan pembelajaran, dan sebaliknya semakin kecil angka 

yang diperoleh siswa, menunjukkan pemahaman yang rendah 

terhadap bahan pembelajaran. Hasil belajar yang dimaksud adalah 

perolehan skor pada pembelajaran Akidah Akhlak aspek kognitif atau 

pengetahuan. 

Pada kelas MI GUPPI 1 Babatan diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa khususnya pada 

pembelajaran Akidah Akhlak masih tergolong rendah. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurang 
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bervariasinya model pembelajaran yang digunakan guru. Akibatnya 

pembelajaran berlangsung monoton dan menimbulkan kejenuhan 

karena siswa hanya menerima pengetahuan saja tanpa berbuat. Oleh 

sebab itu perlu adanya penggunaaan model pembelajaran yang 

bervariasi sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan suasana yang 

monoton dalam proses belajar. Satu diantara model pembelajaran 

yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran 

Akidah Akhlak adalah model Problem Based Learning (PBL), 

dengan alasan bahwa model ini dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan memecahkan 

masalah. Kegiatan memecahkan masalah tersebut dilakukan melalui 

percobaan atau praktik menggunakan bahan yang ada di lingkungan 

sekitar siswa dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian yang relevan, diperoleh kesimpulan bahwa 

model Problem Based Learning berpengaruh terhadap hasil belajar 

Akidah Akhlak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang serupa. Peneliti berasumsi bahwa masalah dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak akan menarik apabila dipecahkan 

dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL). 

Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai 

dengan memberikan soal pre test pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Setelah itu kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menerapkan model PBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

model  Inkuiri. Kemudian diakhir pembelajaran, siswa diberikan soal 

post test. 

Pemberian perlakuan berupa model Problem Based Learning di 

kelas eksperimen diharapkan mampu memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan perolehan nilai post test kelas eksperimen lebih tinggi dari 

perolehan nilai post test kelas kontrol. Agar dapat mengetahui 

bagaimana pengaruh penggunaan model Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar Akidah Akhlak, akan dilihat dari perbandingan 

N-Gain. 

Perhitungan N-Gain dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran 

dilakukan. Apabila N-Gain kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 
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kontrol, maka model Problem Based Learning memberi pengaruh 

yang positif terhadap hasil belajar Akidah Akhlak siswa. Positif disini 

memiliki arti terjadi peningkatan hasil belajar di kelas eksperimen. 

Proses pembelajaran yang efektif tidak akan tercapai apabila 

tidak ada aktivitas. Setiap individu harus melakukan sendiri aktivitas 

belajar, karena belajar tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. 

Aktivitas kerjasama siswa merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa secara bersama-sama untuk mencapai perubahan 

tingkah laku dan untuk mencapai tujuan. Semakin banyak aktivitas 

yang dilakukan siswa, maka proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran akan semakin baik. 

Penelitian ini menggunakan bentuk variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran PBL (X), sedangkan variabel terikatnya adalah hasil 

belajar Kognitif (Y1) dan hasil belajar Afektif (Y2). Untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Diagram Kerangka Pikir 
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F. Hpotesis 

1. Hipotesis Penelitian 

Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1) Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif dan hasil belajar 

afektif antara peserta didik yang menerapkan model 

pembelajaran PBL dengan model pembelajaran inkuiri pada 

materi akidah akhlak. 

2) Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara  peserta 

didik yang menerapkan model pembelajaran PBL dengan 

model pembelajaran inkuiri pada materi akidah akhlak. 

3) Terdapat perbedaan hasil belajar afektif antara  peserta didik 

yang menerapkan model pembelajaran PBL dengan model 

pembelajaran inkuiri pada materi akidah akhlak. 

 

b. Hipotesisi Statistik  

Hipotesis statistik dalam penelitian adalah: 

1) H0AB : α βij = 0 untuk setiap i=1,2 dan j=1,2 (tidak terdapat 

perbedaan hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif 

antara  peserta didik yang menerapkan model pembelajaran  

PBL dengan model pembelajaran Inquiry pada Materi 

Akidah Akhlak). 

H1AB : α βij ≠ 0 minimal ada satu pasang (αβ)ij (terdapat 

perbedaan hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif 

antara peserta didik yang menerapkan model pembelajaran 

PBL dengan model pembelajaran Inquiry pada Materi 

Akidah Akhlak). 

2) H0A : α1= α2 (tidak terdapat perbedaan hasil belajar kognitif 

antara  peserta didik yang menerapkan model pembelajaran 

PBL dengan model pembelajaran Inquiry pada Materi 

Akidah Akhlak). 
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H1A : α1≠ α2 (terdapat perbedaan perbedaan hasil belajar 

kognitif antara peserta didik yang menerapkan model 

pembelajaran PBL dengan model pembelajaran Inquiry). 

3) H0B : β 1= β 2 (tidak terdapat perbedaan hasil belajar afektif 

antara  peserta didik yang menerapkan model pembelajaran 

PBL dengan model pembelajaran Inquiry). 

H1B : β1≠ β 2 (terdapat selisih perbedaan hasil belajar afektif 

antara  peserta didik yang menerapkan model pembelajaran 

PBL dengan model pembelajaran Inquiry pada Materi 

Akidah Akhlak). 
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