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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki urgensi yang sangat berarti bagi suatu bangsa, 

sehingga seluruh lapisan yang berkaitan selalu berusaha meningkatkan kualitas 

pendidikan baik itu formal maupun non formal. Semua itu telah tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional,
1
 

bahwa “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, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluakan oleh dirinya, 

masyarakat dan Negara.”
2
 Sejalan dengan itu pendidikan ditujukan agar dapat 

menjadikan dan membentuk Warga Negara Indonesia yang responsif dan 

proaktif dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman.
3
 

Pendidikan adalah proses belajar yang menghasilkan perubahan dari diri 

siswa, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sekolah adalah 

sebagai faktor yang berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan terkhusus pada kecerdasan sang anak.
4
 Kunci kesuksesan 
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pengajaran ada pada tangan guru, tetapi ini bukan berarti pembelajaran 

berpusat pada guru atau pada siswa saja melainkan adanya komunikasi banyak 

arah, guru berperan sebagai fasilitator, pengajar, dan pendidik sedangkan siswa 

sebagai subjek pembelajaran.
5
 Sebagai subjek belajar siswa sendiri  yang lebih 

berperan dalam membangun suatu pemahaman, keterampilan, dan sikap tertentu, 

aktivitas siswa menjadi penting ditekankan karena belajar itu pada hakikatnya 

adalah proses yang aktif dimana siswa mengunakan pikirannya untuk 

membangun pemahaman.
6
 Pembelajaran hakikatnya tidak hanya menghafal 

karna dengan menghafal siswa akan cepat lupa.
7
 Pembelajaran diarahkan agar 

mengaktifkan limgkungan belajar salah satu langkahnya guru merangsang subjek 

belajar melakukan komunikasi banyak arah (multiarah). Karena dalam 

komunikasi ini terjadi komunikasi banyak arah di lingkungan sekolah.
8
  

Pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika terjadinya aktivitas dari siswa 

dan guru dalam menemukan materi atau konsep pembelajaran, dan untuk 

menjadikan pembelajaran yang membuat siswa beraktivitas tentunya 

memerlukan strategi yang dapat melibatkan siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran. Artinya seorang guru harus kreatif dalam menyusun strategi 

pembelajaran dan strategi tersebut harus memiliki kecocokan dengan materi yang 
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diajarkan. Saat ini kemajuan tekhnologi dan informasi membuat berbagai macam 

informasi mudah didapat dan diterapkan di Indonesia baik itu informasi positif 

maupun negatif. Uniknya jika kita fikirkan informasi tersebut memiliki 

keterkaitan dengan setiap materi bahkan memerlukan solusi dalam pemecahan 

masalah. Dalam mencari solusi tersebut dapat merangsang aktivitas belajar siswa 

dalam membangun pengetahuan. 

Pembelajaran berbasis masalah adalah strategi yang diawali menghadapkan 

siswa pada masalah nyata atau disimulasikan.
9
 Langkah-langkah penerapan 

strategi pembelajaran berbasis masalah yang melibatkan siswa dalam 

beraktivitas, salah satu kelebihan strategi ini dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa.
10

 Keaktifan siswa belajar dibuktikan melalui kesediaan mereka 

menyampaikan pendapat, atau kemampuan mengungkap kembali hal-hal yang 

baru saja dipelajarinya. Apalagi hal ini dibarengi dengan keinginan siswa untuk 

berani mencoba mempraktekan apa yang dipelajarinya di depan kelas.
11

 

Berdasarkan penelitian di SMA Bina Jaya Palembang, Peneliti mengamati 

saat proses pembelajaran masih terdapat pembelajaran yang mengunakan strategi 

konvensional seperti strategi pembelajaran ekspositori yang identik dengan 

ceramah. Dalam pembelajaran masih sering terlihat guru lebih aktif daripada 

siswa. sehingga membuat siswa pasif kemudian hanya menerima/menghafal 
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materi secara mentah. Hal ini berakibat pada proses belajar yang minim aktivitas, 

padahal dizaman sekarang ini pembelajaran ditekankan pada student centered. 

Dimana siswa bertranformasi dari objek menjadi subjek pembelajaran. Strategi 

pembelajaran berbasis masalah dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan 

tersebut karna adanya relevansi. 

Berangkat dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul penelitian “Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam 

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas X  di SMA Bina Jaya Palembang.” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya partisipasi siswa didalam kegiatan pembelajaran. 

2. siswa belum aktif secara maksimal untuk menemukan secara mandiri 

konsep/materi pembelajaran. 

3. siswa cenderung pasif dan kurang mandiri. 

4. Kurangnya pemberian kesempatan pada siswa untuk mengemukakan 

pendapat. 

5. Strategi pembelajaran yang digunakan masih terpusat pada guru dengan 

mengunakan strategi ekspositori atau pembelajaran konvensional. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti dapat memberikan batasan 

terhadap ruang lingkup masalah didalam penelitian ini yang difokuskan pada 

penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam meningkatkan 



5 

 

 
 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan 

zina di kelas X SMA Bina Jaya Palembang. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas belajar siswa sebelum diterapkan Strategi Pembelajaran 

Berbasis Masalah (SPBM) pada mata pelajaran PAI kelas X di SMA Bina 

Jaya Palembang ? 

2. Bagaimana aktivitas belajar siswa sesudah diterapkan Strategi Pembelajaran 

Berbasis Masalah (SPBM) pada mata pelajaran PAI kelas X di SMA Bina 

Jaya Palembang ? 

3. Apakah ada peningkatan aktivitas belajar siswa sesudah diterapkan Strategi 

Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM) pada mata pelajaran PAI kelas X di 

SMA Bina Jaya Palembang ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Dapat mengetahui penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah di 

SMA Bina Jaya Palembang. 

b. Dapat mengetahui keaktifan siswa pada Mata pelajaran 

PendidikanfAgama Islam di SMA Bina Jaya Palembang. 

c. Dapat melihat apakah penerapan tersebut dapat memberi peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Bina Jaya Palembang. 
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2. Fungsi Penelitian 

Adapun fungsi dari penelitian ini adalah:  

a. Secara Teoretis, harapan hasil penelitian ini menjadi kajian yang menarik 

bagi kalangan akademisi dan praktisi pendidikan mengenai urgensi dari 

penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap aktivitas belajar 

siswa  Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

materi Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan 

Zina kelas X di SMA Bina Jaya Palembang. Di samping itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Strategi 

Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap keaktifan siswa. 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai langkah dalam menumbuhkan daya fikir sebagai hasil dari 

menerapkan ilmu yang diperoleh untuk alternative pembelajaran  yang 

meningkatkan kemampuan atau kualitas dibidang penelitian (Research) 

pendidikan dan memperoleh pengetahuan tentang peningkatan aktivitas 

belajar siswa melalui SPBM.  

2) Untuk Guru 

Sebagai acuan dalam meningkatkan keaktifan siswa melalui 

SPBM dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 

(Khususnya pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti). 
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3) Bagi Sekolah 

Dapat menjadi masukan untuk mengintrofeksi diri serta untuk 

mengatasi permasalahan yang muncul pada pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti serta kualitas pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Bina 

Jaya Palembang. 

4) Bagi Siswa 

Meminimalisir kejenuhan siswa dalam belajar dan dapat 

memperbaiki perilaku aktivitas belajar. 

F. Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan pustaka adalah ringkasan tentang hasil penelitian yang selaras 

dengan penelitian yang pernah dilaksanakan. 
12

Sehubungan skripsi berjudul 

Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah umtuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas X di SMA Bina Jaya Palembang. Berdasarkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang 

direncanakan menunjukkan bahwa penelitian yang hendak dilakukan ini secara 

ruang limgkup belum terdapat penelitian yang membahasnya, dan sebagai 

gambaran yang hendak digunakan yang dijadikan dasar penelitian yang berkaitan 

penelitian ini.  serta berfungsi dalam menyusun proposal ini. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sulastri Imran dan Arif Firmansyah, dalam  Jurnal Kreatif 
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Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, (Palembang: UIN Raden 

Fatah Press, 2016),  hlm. 15 
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Tadulako, Vol. 03, No. 01 edisi Maret 2014 yang berjudul Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Melalui Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran 

IPS di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur Kecamatan Bumi Raya “Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah kurangnya keterlibatan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran, dimana siswa hanya sebagai pendengar dan pencatat dari 

apa yang disampaikan guru. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran 

berbasis masalah pada mata pelajaran IPS di kelas V SDN 2 Limbo makmur 

kecamatan Bumi raya. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan jenis penelitian tindakan. Hasil dari penelitian ini yaitu pada 

hasil tes akhir pembelajaran terhadap belajar siswa pada siklus I belum mengacu 

pada indikator keberhasilan yaitu hanya mencapai nilai rata-rata 52,31 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 7,7% atau sebanyak 2 orang siswa yang memperoleh 

nilai 70. Sedangkan pada hasil tes siklus II menunjukkan peningkatan atau 

dengan kata lain indikator keberhasilan telah berhasil yaitu mencapai rata-rata 

73,3 dengan ketuntasan belajar 80,77% berarti indikator keberhasilan telah 

tercapai yaitu apabila 75% siswa mendapatkan nilai 70. Atau 21 0rang siswa 

dikatakan kualifikasi baik, dengan demikian penggunaan Strategi Pembelajaran 

Berbasisi Masalah pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur 

Kecamatan Bumi Raya dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa..
13
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Penelitian yang dilaksanakan oleh Masria, dalam Jurnal Kreatif Tadulako 

Online, Vol. 04 No. 09 edisi Desember 2014 yang berjudul Meningkatkan Hasil 

Belajar siswa melalui Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata 

Pelajaran IPS Di Kelas V SDN 1 Labuan Lobo  “Permasalahan utama pada 

penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas V SDN 1 Labuan Lobo 

Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli pada mata pelajaran IPS. Salah satu 

Faktor yang menyebabkan kemampuan siswa rendah adalah metode mengajar 

yang selama ini digunakan oleh guru cenderung membuat siswa pasif dan 

berpusat pada guru (Teacher Oriented). Untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

maka peneliti menerapkan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM). 

Penelitian ini dilaksanakan dua siklus dengan jumlah siswa 18 orang. Setiap 

siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Dari hasil tindakan siklus I diperoleh ketuntasan belajar klasikal sebesar 39%. 

Hasil tindakan siklus II diperoleh ketuntasan belajar klasikal 89,9%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis 

Masalah (SPBM) telah meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 1 Labuan 

Lobo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli.”
14

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ivan Veriansyah, di Jurnal PIPSI, Vol. 

01, No. 01 edisi Maret 2016 yang berjudul Hubungan Penerapan Strategi 

                                                                                                                                                                              
Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur 

Kecamatan Bumi Raya,” Jurnal Kreatif Tadulako Online 03, no. 01 (2014), hlm. 90. 
14

Masria, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V SDN 1 Labuan Lobo,” Jurnal Kreatif Tadulako Online 04, no. 09 

(2014), hlm. 41. 
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Pembelajaran Berbasis Masalah oleh guru Geografi pada Materi Bumi dan Jagad 

Raya dengan Hasil Belajar Siswa kelas X SMA Negeri 10 Singkawang Tahun 

Ajaran 2012/2013 “Penelitian ini berurgensi untuk mengetahui informasi tentang 

(1) implementasi strategy pembelajaran berbasis masalah tentang materi jagad 

raya dan bumi pada siswa/siswi SMA kelas X Singkawang (2) prestasi siswa 

tentang materi bumi dan bahan tata surya kelas 10 di SMA 10 Singkawang. (3) 

hubungan antara Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah tentang bumi dan 

bahan tata surya dengan prestasi siswa kelas 10 di SMA 10 Singkawang. 

Penelitian ini adalah penelitian yang dinyatakan dengan angka (kuantitatif) dan 

mengunakan hubungan cara atau metode pembelajaran. Populasinya adalah 

seluruh kelas 10  dengan jumlah 133 siswa  dan sampel yang dipilih sebanyak 53 

siswa dengan teknik pemilihan secara acak. Pengumpulan data dengan teknik  

yang digunakan direct observation & komunikasi tidak langsung. Alat 

pengumpulan data dengan kuis dan interview. penelitian ini  mengunakan teknik 

analisis data pada analysis product moment formula korelasi. Hasil penelitian 

menunjukan (1) penerapan SPBM tentang bumi dan jagad raya kelas 10 di SMA 

10 Singkawang adalah sangat baik dengan persentase 90, 07 %. (2) rata rata skor 

dari prestasi siswa tentang bumi dan jagad raya siswa kelas 10 di SMA 10 

Singkawang adalah 78, 58 dan dan kategori baik, (3) berarti signifikan dan 

korelasi positif antara strategi pembelajaran berbasis masalah tentang jagad raya 
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dan bumi terhadap prestasi siswa kelas X di SMA 10 Sinkawang dan r adalah 

0,7549 dan kategori kuat.”
15

 

Tiga uraian penelitian diatas menunjukan, penelitian diatas memiliki 

kesamaan dari segi penerapan Strategi Pembelajaran berbasis Masalah sedangkan 

perbedaannya dapat dilihat segi isi yang akan diteliti yaitu ruang lingkup dari 

permasalahan yang diteliti, pada, tempat penelitian, objek, dan jenjang sekolah 

yang akan diteliti adalah pada Sekolah Menengah Atas Bina Jaya Palembang. 

G. Kerangka teori 

Kerangka teori merupakan ringkasan hemat mengenai pendapat yang 

digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
16

 Kerangka 

teoretis ini dijadikan untuk acuan batasan yang sifatnya simpel dan sebagian 

langkah dalam proses pembuatan/penyusunan skripsi dan dalam suatu kegiatan 

penelitian menjadi suatu tolak ukur. 

1. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM) 

SPBM adalah strategi yang dimulai dengan menghubungkan atau 

menghadapkan siswa pada masalah yang benar-benar ada atau masalah yang 

diperagakan. Ketika siswa dihadapkan masalah tersebut mereka akan sadar 

bahwasannya permasalahan tersebut dapat dipandang dari berbagai sudut 
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Ivan Veriansyah, “Hubungan Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah Oleh Guru 

Geografi Pada Materi Bumi Dan Jagad Raya Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 10 

Singkawang Tahun Ajaran 2012/2013,” Jurnal PIPSI 01, no. 01 (2016), hlm. 1–5 
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 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Op.Cit., hlm. 15 



12 

 

 
 

pandang.
17

 Menurut Margetson dalam Rusman mengemukakan bahwa SPBM 

memberikan peningkatan perkembangan keahlian belajar jangka panjang 

dalam cara berfikir belajar aktif, kritis, terbuka, dan reflektif. 
18

 

Adapun prosedur penerapan SPBM yaitu:
19

 

a. Menyadari Masalah 

Pada tahapan ini guru membimbing dan memotivasi siswa untuk 

mencari dan memilih sendiri satu atau dua hal yang berlawanan antara teori 

dengan fakta yang layak untuk diselidiki baik cara individu, kelompok 

kecil, maupun kelompok besar. 

b. Merumuskan Masalah 

Pada tahapan ini, guru memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki 

siswa kearah penyelidikan, perincian, dan menganalisa  permasalahan  dan 

pada akhirnya muncul rumusan masalah yang dapat dipecahkan secara 

teori, jelas secara dasar, dan spesifik. 

c. Merumuskan Hipotesis 

Tahapan selanjutnya guru mengajak dan membimbing siswa dalam 

menganalisis sebab akibat yang pada akhinya diharapkan siswa dapat 

memilah dan memilih berbagai penyelesaian masalah. 
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FIF-UPI, Op.Cit., hlm. 181 
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Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), hlm. 230 
19

Wina Sanjaya, Op.Cit., hlm. 216-220 
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d. Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini, guru mendorong siswa dalam mengumpulkan data 

yang sejalan dengan hipotesis dengan harapan berkembangnya kemampuan 

siswa dalam hal memilih data, memetakan dan menyajikan secara rasional. 

e. Pengujian Hipotesis 

Siswa memilih hipotesis mana yang ditolak dan yang diterima 

berdasarkan data yang dikumpulkan dengan harapan berkembangnya 

kemampuan mencari hubungan antara materi dengan kehidupan sehari-hari 

dan menelaahnya. 

f. Menentukan Pilihan Penyelesaian 

Pada tahapan ini diharapkan siswa dapat menentukan sendiri pilihan 

penyelesaiaan permasalahan berdasarkan sudut pandang masing-masing 

siswa tanpa menyalahkan pendapat orang lain serta dapat mengestimasi 

kemingkinan baik dan buruk terhadap pilihan mereka. 

Kurikulum 2013 mengharuskan siswa menjadi subjek belajar dan 

pembelajaran juga harus berorientasi ke siswa, dengan ini siswa harus pro-

aktif daripada guru di kegiatan pembelajaran. Hal ini berarti dalam kegiatan 

pembelajaran guru harus mempersiapkan strategi yang memungkinkan siswa 

dan guru pro-aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya merujuk 

pada keaktifan siswa adalah Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM). 

SPBM menghendaki peserta didik harus aktif dalam pembelajaran dengan 
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mengaitkan antara masalah dunia nyata dengan materi pembelajaran, selain itu 

siswa harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. 

2. Aktivitas Belajar 

Aktivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti  kegiatan yang 

dilakukan setiap bagian lebih spesifiknya kesibukan, kerja, dan kegiatan. 
20

 

Menurut Em Zul Fajri, Aktivitas berarti giat berusaha, giat belajar, sedikit 

pengeluaran dan banyak pemasukan, lebih banyak praktek dan cenderung 

menular. Menurut Montessori dalam Oemar Hamalik menekankan 

pembelajaran yang pas adalah pembelajaran yang memberi waktu untuk 

belajar sendiri atau beraktivitas secara individu.
21

 Sedangkan keaktifan berarti 

kesibukan kegiatan.
22

. Belajar yang aktif adalah sekumpulan komponen 

belajar yang menitikberatkan pada pro aktif siswa secara menyeluruh, dengan 

tujuan terjadinya perkembangan pada diri siswa secara seimbang antara 

kognisi, afeksi, dan psikomotor.
23

 Hal ini berarti untuk terjadinya 

pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa diawali dengan memberi 

rangsangan kepada seluruh siswa untuk aktif terlebih dahulu, dan salah satu 

rangsangan itu adalah dengan menerapkan SPBM. 

Suatu aktivitas belajar mengajar yang mampu memperdayakan siswa 

dikelas, dapat diukur salah satunya melalui pengamatan terhadap kegiatan 
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Ahmad Supeno, Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Piramida, 2015), hlm. 27 
21

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 171-172 
22

Em Zul Fajri, Kamus Lengkap Bahasa Imdonesia, (Jakarta: Difa Publisher, 2010), hlm. 36 
23

Afrinel Okwita and Desy Kristinawati, “Penerapan Strategi Pembelajaran Card Short Dalam 

Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X IPA Di SMA Negeri 14 

Batam Tahun Pelajaran 2015/2016,” Jurnal Cahaya Pendidikan 03, no. 01 (2017), hlm. 101 
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siswa dalam mengikuti pelajaran dikelas. Menurut Nana Sudjana dalam Sinar  

indikator aktivitas belajar siswa meliputi:
24

 

1. pemecahan masalah yang melibatkan partisipasi siswa. 

2. Bertanya kepada seluruh sumber belajar dikelas ketika mengalami 

kebingungan. 

3. Berusaha mencari informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 

4. Memberikan pelatihan siswa dalam memberikan solusi terhadap 

permasalahan dan persoalan.. 

5. Mengintrospeksi kemampuan siswa secara pribadi dan apa-apa yang 

diperoleh siswa. 

Berdasarkan uraian diatas aktivitas belajar adalah aktivitas jiwa yang 

dikerjakan dengan proses belajar mengajar. Menurut Cucu Suhana, 

menjelaskan bahwa urgensi dari aktivitas belajar adalah siswa memperoleh 

nilai tambah berupa: 
25

 

1. Siswa meperoleh motivasi internal untuk belajar akibat dari timbulnya 

kesadaran belajar. 

2. Siswa memperoleh dan langsung mengalami pengalaman sehingga 

memperoleh pengaruhnya yaitu pembentukan kepribadian. 

3. Peserta didik belajar sesuai menurut minat dan kemampuannya. 

                                                             
24

Sinar, Op.Cit.,hlm. 12 
25

Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 21 
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4. Menumbuhkembangkan rasa ketaatan dan pembelajaran demokratis 

dikalangan siswa. 

5. Melakukan pembelajaran secara actual kemudian menumbuhkembangkan 

kepahaman dan berfikir tajam, tanggap, dan serius serta meminimalisir 

adanya pembelajaran yang terlalu banyak uraian kata-kata (verbalisme). 

6. Menumbuhkan sikap saling mendukung dikalangan siswa. 

Menurut Paul. D. Dierich dalam Cucu Suhana aktivitas belajar terdiri 

atas 8 pengelompokan  yaitu: 
26

 

1. Kegiatan menulis: berhubungan dengan kegiatan tangan seperti menulis 

laporan, melakukan tes dan menjawab item pada angket. 

2. Kegiatan lisan: mengungkapkan faktual, mengkorelasikan peristiwa, 

bertanya, mengajukan kritik dan solusi.  

3. Kegiatan visual: melisankan, memandang lukisan, melakukan pengamatan 

terhadap eksperimen, memperagakan. 

4. Kegiatan mendengarkan : berhubungan dengan kegiatan telinga dalam 

pembelajaran seperti mendengar dsikusi dan penyajian bahan pelajaran. 

5. Kegiatan emosil: minat, membedakan, tegas, santai, dan sebagainya. 

6. Kegiatan mengambar: melukis, diagram, dan mentabulasi. 

7. Kegiatan mental: merenungkan, menghafal, dan pemecahan permasalahan. 

8. Kegiatan metrik: mengujicobakan, menentukan alat, melakukan 

pertunjukan, mendesain model, dan melakukan kegiatan permainan. 

                                                             
26

Suhana, Op.Cit., hlm. 24  
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Sedangkan menurut Oemar Hamalik aktivitas berlajar siswa memiliki 

indikator atau aspek-aspek sebagai berikut:
27

 

1. Kegiatan visual seperti membaca dan mengamati 

2. Kegiatan lisan seperti mengemukakan pendapat dan pengajukan pertanyaan 

3. Kegiatan mendengarkan seperti mendengarkan penyajian bahan 

4. Kegiatan menulis seperti mengerjakan soal dan mencatat 

5. Kegiatan motorik seperti melakukan percobaan 

6. Kegiatan mental seperti menghubungkan materi 

7. Kegiatan emosional seperti minat belajar 

Berdasarkan beberapa indikator menurut tokoh diatas penulis 

menyimpulkan bahwa indikator aktivitas atau kegiatan siswa dalam belajar 

adalah segala kegiatan yang dilaksanakan di kelas yang berkaitan dengan 

pembelajaran atau cara siswa dalam memperoleh pengetahuan atau membangun 

pengetahuannya yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi parameter 

yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun alat pengumpul data adalah 

pendapat dari Oemar Hamalik dikarenakan lebih sederhana dan mudah 

dimengerti serta sejalan dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. 

 

 

 

 

                                                             
27

Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),  hlm. 90-91 
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H. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu karakter atau kepribadian atau sikap dari 

subjek, obyek atau kegiatan yang memiliki banyak ciri tertentu yang dipilih oleh 

peneliti untuk dianalisis, dievaluasi dan dipelajar dan ditarik kesimpulan pada 

akhir penelitian.
28

  Variabel penelitian ini dapat dibedakan menjadi variabel 

bebas (variabel X), dan variabel terikat (variabel Y). Hal itu dilukiskan pada 

sketsa berikut. 

Sketsa Variabel 

    Variabel Bebas (X)                                                      Variabel Terikat (Y)  

 

 

Variabel (X) : merupakan variabel yang mempengaruhi yaitu Strategi 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Variabel (Y) : merupakan variabel yang terpengaruhi yaitu Aktivitas Belajar 

I. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan proses memasukan garis konsepsi variabel 

yang terdapat di masalah serta ketentuan alat ukurnya.
29

  Agar menjauhi 

pandangan dan sinonim konsep dalam menterjemahkan istilah  perlunya 

penegasan istilah sebagai berikut: 

                                                             
28

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 60 
29

Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian Dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2012), hlm. 181 

Penerapan Strategi 

Pembelajaran 

Berbasis Masalah  

Aktivitas Belajar 
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Penerapan dalam penelitian ini ditujukan sebagai langkah dalam 

mengimplementasikan salah satu proses belajar mengajar yang tidak bertele-tele, 

menyenangkan, tidak membosankan dan berarti bagi siswa. Pada kegiatan ini 

peneliti menerapkan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM). 

1. SPBM adalah salah satu strategi belajar mengajar lebih menekankan di 

situasi pembelajaran berorientasi pada masalah dunia nyata dengan 

mengaitkan masalah dunia nyata dengan materi pelajaran kemudian dicari 

pemecahan masalah tersebut baik secara, kelompok maupun individu. 

2. Aktivitas belajar Siswa adalah segala gejala atau fenomena yang terjadi 

didalam kelas pada saat proses pembelajaran, dimana siswa ikut berkegiatan 

atau berkesibukan dalam mempelajari suatu materi pelajaran lebih dari itu 

terjadinya komunikasi banyak arah untuk memecahkan masalah dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diperoleh pengambilan dua kata yaitu kata Hypho (lemah) dan 

thesa (kebenaran) maka jika disatukan menjadi hipotesa adalah kebetulan yang 

belum akurat hematnya dhoif . Disebutkan tidak akurat karna kebetulannya baru 

pada tingkatan teori. 
30

Jadi hipotesis merupakan respons sementara pada rumusan 

masalah penelitian yang sudah disebutkan pada jenis kalimat tanya. 
31

Adapun 

hipotesis yang peneliti ajukan yaitu: 

                                                             
30

 Purwanto, Statistika Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 99 
31

Saparudin Anwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 49 



20 

 

 
 

Ha Penerapan SPBM bisa meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar 

pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas X di SMA Bina 

Jaya Palembang. 

Ho Penerapan SPBM tidak bisa meningkatkan aktivitas siswa dalam 

belajar pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas X di SMA 

Bina Jaya Palembang. 

K. Metode Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Melaksanakan penelitian di Sekolah Menengah Atas  Bina Jaya 

Palembang. 

2. Bentuk dan Desain Penelitian 

bentuk penelitian digunakan adalah jenis penelitian pre-eksperimental 

Design bentuk one group pretest-posttest designs. Seperti penelitian 

tindakan,persamaannya pada pemberian treatment yang baru di ujicobakan 

pada siswa. 
32

Sedangkan menurut Gay, penelitian eksperimen metode 

penelitiannya lebih menekankan hubungan kausal (sebab-akibat). Dalam 

belajar eksperimental, peneliti menipudaya paling sedikit satu variabel, 

mengontrol dan mengobservasi efeknya pada variable yang terkait.
33

 

Rancangannya telah digambarkan dibawah ini: 

                                                             
32

Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2014),  hlm. 87 
33

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif Dan Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), hlm. 63-64 

: 

: 
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Keterangan: 

O1 : Nilai Pre-Test (sebelum diberi perlakuan) 

X : Perlakuan (treatment) strategi pembelajaran berbasis Masalah. 

02 : Nilai Post-Test (sesudah diberi perlakuan) 

Penyelidikan dilakukan bertujuan melihat adanya ketidaksamaan pada 

aktivitas siswa dalam belajar yang dilaksanakan dengan yang tidak 

dilaksanakan SPBM pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas X SMA 

Bina Jaya Palembang. 

Adapun langkah-langkah metode Penelitian eksperimen, yaitu:  

a. Menentukan dan melakukan perumusan masalah 

b. Menentukan subjek dan jenis-jenis alat ukur.  

c. Menentukan rancangan Penelitian 

d. Melakukan sesuai dengan langkah yang sesuai 

e. Data yang dianalisa 

f. Kesimpulan yang dirumuskan 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang  proses 

pengumpulan data, penafsiran serta penampilan data dari hasilnya 

menggunakan angka. Begitu juga pada kesimpulannya hal-hal yang 

O1xO2 
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berhubungaan dengan matematika. Selain itu juga ada data berupa petunjuk 

dari hasil analisa yang panjang atau kualitatif.
34

 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1) Data Kualitatif yaitu  data berbentuk dokumentasi pribadi baik itu 

pencatatan dari lapangan, perkataan dan respon dalam bentuk 

tindakan, dan sebagainya . Data kualitatif dapat diperoleh dengan 

berbagai cara seperti wawancara, diskusi, dan hasil analisa baik yang 

telah disusun maupun dalam kegiatan pembelajaran yang terkait 

dengan judul penelitian. 

2) Data kuantitatif yakni berkas dipertunjukan berupa bilangan, nomor 

atau skor. Hal yang di maksud disini meliputi jumlah siswa, jumlah 

guru, dan keaktifan seluruh pelajar serta segala yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang darinya dapat mendukung 

suatu penelitian. Datanya berupa data primer dan sekunder. 

1) Sumber data yang dikumpulkan langsung dari guru dan siswa SMA 

Bina Jaya Palembang merupakan sumber data primer. 

                                                             
34

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010),  hlm. 12 
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2) Sumber data yang mendukung berupa bahan-bahan yang sudah jadi, 

kepustakaan, buku, jumlah guru, jumlah siswa dan sarana prasarana 

di SMA Bina Jaya Palembang merupakan sumber data sekunder. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah sejumlah subjek atau objek yang memiliki mutu 

dan ciri khas yang diujikan oleh peneliti untuk diteliti dan menarik 

kesimpulan.
35

 Populasi di penelitian ini ialah seluruh kelas X SMA Bina 

Jaya Palembang karena berdasarkan pengamatan mayoritas kelas X di 

SMA Bina Jaya Palembang sebagian besar belum memperhatikan 

aktivitas belajar siswa.  

Adapun perincian populasi dari siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Populasi Penelitian 

Nomor Kelas Jumlah Siswa 

1 X IPA 1  36 

2 X IPA 2  36 

3 X IPA 3 36 

4 X IS 1 36 

5 X IS 2 36 

6 X IS 3 36 

Jumlah 216 

  Sumber: Dokumentasi SMA Bina Jaya Palembang 

                                                             
35

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D),  

hlm. 117 
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Jumlah keseluruhan populasi yang diambil dari 1 kelas dengan 

jumlah 36 siswa. 

b. Sampel 

Sempel ialah sebagian yang mewakili populasi dikarenakan 

diperkirakan dapat mewakili dari seluruh populasi. 
36

Menurut Sugiyono, 

sampel ialah satu unit dari populasi memiliki cirikhas oleh populasi 

tersebut. 
37

 

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel  ialah sebagian dari unit 

dari populasi, sehingga saya memilih teknik purposive sampling yaitu 

pemilihan sample dengan teknik penuh pertimbangan. 

Alasan peneliti mengambil kelas X IPA 2 menjadi subjek yang 

diteliti tersebut atas pertimbangan yang diberikan oleh guru di mata 

pelajaran PAI dan Budi Pekerti, bahwa siswa/siswi yang berada di kelas 

X IPA 2 tingkat kehadirannya cukup tinggi dibanding kelas lainnya serta 

kualitas siswa yang berada di kelas X IPA 2 bisa dikatakan lebih unggul 

dari kelas lainnya. Sehubungan dengan hal itu, guru mengasumsikan jika 

peneliti memilih kelas X IPA 2, maka siswa dapat mengikuti 

pembelajaran secara menyeluruh, dari awal hingga akhir penelitian. 

 

 

                                                             
36

H. M. Musfiqon, Panduan Metodologi Pendidikan, cet. ke-1 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),  

hlm. 90 
37

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, ed. Cet. Ke-24 (Bandung: Alfabeta, 2010),  hlm. 62 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara mencari data di penelitian ini, ada 2 cara yang digunakan 

yaitu: 

a. Skala Likert 

Skala ialah sejumlah penyataan atau pertanyaan tertulis yang telah 

dipersiapkan untuk responden yang memiliki pilihan jawaban yang 

bertingkat sebagai langkah dalam mengumpulkan data. 
38

 Jenis Skala 

dipergunakan ialah skala Likert. Menurut Alhamdu format Likert ini 

sering digunakan pada mengukur skala sikap, pendapat, persetujuan, 

persepsi terhadap fenomena sosial atau permasalahan yang disajikan.
39

 

Skala ini ditujukan kepada siswa dalam mendata tentang sikap atau 

pendapat siswa terhadap aktivitas belajar siswa kelas X SMA Bina Jaya 

Palembang sebelum dan sesudah diterapkan SPBM. Skala penelitian ini 

memiliki 4 tingkatan yaitu: Sangat Sering (SS), Sering (S), Kadang-

Kadang (KK), Tidak Pernah (TP). 

b. Dokumentasi 

Cara digunakan menganalisa dokumentasi terdapat dan sejalan 

dengan harapan yang ingin dicapai penelitian.
40

 Hal ini berupa, kebijakan 

atau peraturan yang diedarkan sekolah, hasil belajar siswa yang diraih 

                                                             
38

Supeno, Op.CIt., hlm. 199 
39

Alhamdu, Konstruksi Tes, Teori, Dan Aplikasi (Palembang: Noer Fikry, 2017),  hlm. 55 
40

Supeno, Op.Cit., hlm. 30 
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siswa. Dapat juga berupa deskripsi umum SMA Bina Jaya Palembang 

seperti: kondisi pendidik, staff , siswa, dan sebagainya. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul, 

data dikelompokan, ditabulasi, dan diuji hipotesisnya .berikut langkah-

langkahnya: 

a. Editing 

Pada bagian ini peneliti memilah dan memilih data, sehingga nanti 

dapat ditentukan data yang sejalan atau diperlukan dengan data yang di 

sisihkan atau tidak dibutuhkan dengan rapi, dan bersih. 

b. Klasifikasi 

Pada hal ini peneliti mengelompokan data sesuai dengan jenis 

yang telah di susun dalam definisi operasional sejalan dengan 

penyesuaian teori dari peneliti dan peneliti sebelumnya. Dari data yang 

dikelompokkan diperoleh data langsung dari guru dan siswa mengenai 

metode digunakan guru dalam dalam mengajar, sedangkan data 

pendukung data yang berupa kondisi guru, siswa, dan staff serta sarpras 

sekolah. 

c. Tabulasi  

Tabulasi adalah mentabulasi jawaban, kemudian diungkapkan 

berupa frekuensi dan presentasi. Cara analisa data dalam penelitian 
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kuantitatif mengunakan statisitik. Untuk menganalisis data 

mengunakan rumus uji “t” digunakan dalam menguji Ha dan Ho, ketika 

kelas diajar dengan mengunakan SPBM maupun ketika tidak diajar 

mengunakan strategi tersebut. Jadi, analisis data mengunakan rumus 

statisitik uji “t” di dua sampel yang berkorelasi. Adapun rumusnya 

yaitu:
41

 

   
  

    
  

            
MD          = total rerata dari perbedaan antara skor variable bebas dan 

skor variable terikat disebut Mean Of Difference, cara 

memperolehnya melalui: 

   
  

 
 

  
∑ D      = total perbedaan dari nilai variable bebas & Variable 

terikat serta  D didapatkan melalui: 

N          = Jumlah Subjek disebut juga Number Of Cases. 

SEMD     = Standar Error pada Mean of Difference yang didapatkan 

melalui: 

     
   

√   
 

 

                                                             
41

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 305-308 

D = X - Y 
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SDD     = Standar Deviasi pada selisih antara nilai variable bebas 

dengan skor Variable terikat, yang didapatkan melalui :  

    √
   

 
 (
  

 
)
 
 
 
 

 

 

Cara pelaksanannan hitungnya: 

Tingkat dilalui untuk dapat harga t0 adalah: 

a. Mencari perbedaan variabel bebas dan varabel terikat yang 

dilambangkan dengan D = perbedaan, variabel bebas = X variabel 

terikat = Y jadi, D=X - Y 

b. Menambahkan seluruh D hingga didapat ∑ D 

catatan : perhatikan “plus” dan “minus” pada tiap angka karena 

dapat mempengaruhi penjumlahan.. 

c. Cara memperoleh rata-rata dari perbedaan (Difference), dengan 

langkah: 

   
  

 
 

d. Menguadratkan D : setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh 

∑ D
2
 

e. Cara memperoleh standar deviasi perbedaan (SDD) mengunakan 

langkah : 
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    √
   

 
 (
  

 
)
 
 
 
 

Catatan : ∑ D
2
 didapatkan di butir d, sedangkan ∑ D didapatkan di 

butir b, diatas. 

f. Mencari standar kesesatan  oleh rata-rata perbedaan yaitu SEMD. 

Mengunakan langkah: 

     
   

√   
 

g. Memperoleh thitung mengunakan langkah: 

   
  
    

 

h. Memperoleh tafsiran pada ”t0” mengunakan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1) Diawali memberikan perumusan Ha dan Ho (hipotesis alternatif 

dan hipotesis nihil). 

2) Melakukan pengujian signifikan t hitung (t0) , mengunakan 

langkah melakukan bandingan nilai t0 (“t” perolehan observasi 

atau “tt” perolehan perhitungan). dengan tt (nilai kritik 

“t”diperoleh dari tabel yang tersedia pada statistik), yang mana 

sebelumnya menentukan derajatt kebebasan (df) cara 

memperolehnya yaitu : df atau db: N-1. 
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3) Dengan berpegang pada derajat kebebasan yang telah diperoleh 

langkah selanjutnya mencari t tabel untuk menjadi t kritik baik taraf 

signifikan 5% atau 1%. 

4) Selanjutnya melaksanakan perbandingan  t hitung terhadap t tabel, 

mengunakan acuan. 

(a) hipotesis alternative diterima kalau thitung lebih besar 

atau sama dengan ttabel dan hipotesis nihil ditolak. 

Berarti terdapat perbedaan yang cukup besar atau 

signifikan. 

(b) Hipotesis nihil diterima kalau thitung lebih kecil dari ttabel 

dan hipotesis alternative ditolak. Berarti tidak terdapat 

perbedaan yang cukup berarti atau tidak signifikan. 

i. Melakukan penarikan simpulan. 

L. Sistematika Pembahasan 

Dalam memperlancar pada bahasan ini dan dalam rangka mencapai 

maksud penelitian ini, maka penyelidikan ini dibagi beberapa bab dan sub bab 

dengan langkah berikut ini: 

BAB I bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakan dari 

penelitian, identifikasi masalah dari penelitian, rumusan masalah 

yang telah ditentukan, tujuan yang hendak dicapai, kegunaan 

penelitian bagi pihak yang terkait, tinjaun pustaka yang relevan, 

: 
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definisi operasional tentang penelitian, hipotesis dari penelitian, 

cara peneltian, dan sistematika yang dibahas. 

BAB II bab ini berisikan tentang dasar-dasar dari pendapat yang 

digunakan yaitu definisi dari SPBM dan aktivitas belajar, yang 

hal yang hendak dicapai SPBM, langkah-langkah SPBM, urgensi 

SPBM, pengertian aktivitas belajar, bentuk-bentuk aktivitas 

belajar, factor yang mempengaruhinya, indikator aktivitas 

belajar. 

BAB III bab ini berisikan tentang gambaran umum SMA Bina Jaya 

Palembang seperti sejarah, letak geografis, visi dan misi, 

peraturan yang diedarkan pihak sekolah untuk warga sekolah, 

struktur organisasi, situasi dan kondisi segala yang ada di 

sekolah baik itu media, warga sekolah serta proses KBM di 

tempat penelitian. 

BAB IV Pada bab ini berisikan tentang perhitungan akhir atau analisis 

dari ruang lingkup yang diteliti pada mata pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti di tempat penelitian. 

BAB V Pada bab ini berisikan tentang apa-apa yang telah penulis 

paparkan dari bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan 

masalah skripsi dan saran, yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam skripsi ini. 

 

: 

: 

: 

: 

: 


