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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan 

potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, 

karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat 

mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan 

ketaqwaan manusia.1 

Menurut Syam yang dikutip oleh Sudarwan Danim mendefinisikan 

pendidikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu ruhani 

(pikir, karsa, rasa, cipta, dan budinurani) dan jasmani (pancaindera serta 

keterampilan-keterampilan).2 Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan.3 

Nasution menjelaskan bahwa “fungsi pendidikan adalah membimbing anak 

kearah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang 

                                                           
1 Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin, Perencanaan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 

2007), hlm. 6 
2 Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 4 
3 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelicha, 2013), hlm. 2 
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berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan itu. Apa yang diajarkan 

hendaknya dipahami sepenuhnya oleh semua pihak”.4 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari 

kehidupan manusia. pendidikan ini harus terus berjalan untuk menjaga 

keberlangsungan hidup manusia, karena tanpa pendidikan tidak akan ada 

perpindahan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai dan norma sosial dari generasi tua 

ke generasi muda untuk membentuk suatu pribadi yang berkarakter mulia dan 

kemudian bertujuan untuk pengabdian kepada Agama dan masyarakat. 

Pada pendidikan formal atau lembaga pendidikan tentunya mengharapkan 

tercapainya tujuan pendidikan, diantaranya melalui peran penting dari pendidik 

atau guru yang profesional dalam bidangnya, untuk menciptakan keberhasilan 

dalam pendidikan tersebut. Guru dituntut untuk profesional dalam menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa agar siswa bisa menyerap dengan baik apa yang 

disampaikan oleh guru tersebut dan tentunya akan berguna bagi siswa dalam 

kehidupannya sehari-hari untuk pengabdiannya kepada Agama dan juga 

lingkungan masyarakat. 

Dalam suksesnya dunia pendidikan tentunya didukung juga oleh proses 

pembelajaran yang merupakan suatu kegiatan pelaksanaan kurikulum. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

                                                           
4 Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, Cet. Ke-15, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), hlm. 35 
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manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.5 

Istilah pembelajaran (instruction) bermakna sebagai upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) 

dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang 

telah direncanakan. Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain intruksional untuk membuat siswa belajar secara 

aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.6 

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau 

suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran 

merupaka upaya untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Dalam 

pengertian lain, Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar  dalam diri peserta 

didik. 7 

Pembelajaran disebut juga kegiatan pembelajaran (intruksional) adalah 

usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri 

secara positif dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, inti dari pembelajaran 

adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada 

                                                           
5  Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumu Askara, 2011), hlm. 57 
6 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 109 
7 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2008), hlm. 85 
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diri peserta didik. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti  jika tidak 

menghasilkan kegiatan belajar pada para peserta didiknya.8 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu usaha yang dapat 

dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan 

mengembangkan variasi mengajar seperti variasi alat bantu atau media, variasi 

metode mengajar, strategi, dan model yang akan dilaksanakan pada proses belajar 

mengajar sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 9 september 2014 

dengan guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Palembang terdapat 

beberapa permasalahan dalam pelajaran di kelas VII. Permasalahan tersebut antara 

lain jarangnya siswa untuk mengungkapkan pendapatnya dan kurangnya 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa dan juga sebaliknya 

untuk memberdayakan kemampuan berpikir siswa. Hal ini berkaitan dengan 

metode pembelajaran yang tidak berorientasi kepada siswa dan lebih banyak 

menerapkan metode hafalan. Permasalahan ini pada akhirnya berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh di MTs Negeri 1 Palembang, daya 

serap siswa terhadap pelajaran Al-Qur’an Hadis masih sangat minim, sehingga 

rata-rata nilai ulangan harian siswa belum mencapai hasil yang sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran rata-rata masih di bawah nilai standar ketuntasan belajar 

secara individu yaitu 70 dan ketuntasannya masih dibawah 75%. 
                                                           

8 Ibid. 
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Masalah tersebut harus segera diatasi, oleh karena itu guru perlu 

menerapkan suatu strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa secara optimal. Salah satu strategi tersebut adalah 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB). 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir 

siswa. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa. 

Akan tetapi, siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus 

dikuasai melalui proses dialogis yang terus menerus dengan memanfaatkan 

pengalaman siswa sebagai titik tolak berpikir, bukan teka-teki yang harus dicari 

jawabannya seperti dalam pola inquiri.9 

Pemilihan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

(SPPKB) pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis diharapkan dapat mengaktifkan 

siswa serta menyadarkan siswa bahwa pembelajaran Al-Qur’an Hadis bisa 

menjadi sangat menyenangkan karena pelajaran berlangsung secara dialog tanya 

jawab berdasarkan pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Melalui Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar Al-Qur’an Hadis siswa kelas VII di MTs Negeri 1 

Palembang. 

                                                           
9 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Cet. Ke-10, 

(Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 225 
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Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil pengamatan tersebut maka 

peneliti melihat betapa pentingnya kompetensi guru dalam melaksanakan strategi 

pembelajaran, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadis Materi Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid Uluhiyyah 

Di MTs Negeri 1 Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas VII materi Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid 

Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diterapkan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis kelas VII materi Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah di 

MTs Negeri 1 Palembang ? 

3. Apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas VII materi Tauhid 

Rububiyyah Dan Tauhid Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang ? 
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C. Batasan Masalah 

Agar lebih terarah dan penelitian tidak meluas dari bahasan yang akan 

dibahas, maka peneliti memberikan batasan masalah yang hanya membahas 

tentang Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis Kelas VII Materi Tauhid Rububiyyah 

Dan Tauhid Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas VII materi Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid 

Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diterapkan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas VII materi Tauhid Rububiyyah dan Tauhid 

Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang. 

c. Untuk mengetahui perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas VII materi Tauhid 

Rububiyyah Dan Tauhid Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat baik 

dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut: 

a. Secara Praktis  

1) Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat mempertimbangkan strategi 

pembelajaran yang mengarah pada kemampuan berpikir siswa. 

2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk 

melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas lagi. 

b. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

(SPPKB) dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

E. Tinjauan Kepustakaan 

Pertama, Arina Tristiana, dalam tesis yang berjudul “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) Dengan Media Circle 

Puzzle Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Pada Materi Pokok 

Keliling dan Luas Lingkaran Kelas VIII MTs Sabilul Ulum Mayong Tahun 

Pelajaran 2010/2011”. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo. Melalui  

penelitian ini, diterapkan strategi pembelajaran tersebut, sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen yang berdesain “posttest-only control design”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Strategi 
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Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) dengan media circle 

puzzle terhadap hasil belajar matematika peserta didik pada materi pokok keliling 

dan luas lingkaran kelas VIII MTs. Sabilul Ulum Mayong tahun pelajaran 

2010/2011. Persamaan dari penelitian Arina dengan peneliti yaitu permasalahan 

yang diangkatnya sama-sama meneliti tentang hasil belajar siswa setelah 

diterapkan strategi peningkatan kemampuan berpikir. Sedangkan letak perbedaan 

dari penelitian Arina dengan peneliti, penelitian Arina diterapkan pada mata 

pelajaran matematika, sedangkan peneliti menerapkan strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berpikir pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis. 

Kedua, Ira Indrianika, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPA Kelas III di SDN Ketawanggede 2 Malang”. Skripsi, 

Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Malang. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 

beberapa gejala yang muncul terhadap pembelajaran IPA kelas III SDN 

Ketawanggede 2 Malang, salah satunya guru masih menggunakan pembelajaran 

konvensional dan siswa pasif selama berlangsungnya proses pembelajaran. Selain 

itu juga, hasil dan ketuntasan belajar siswa masih rendah yang dapat dilihat dari 

hasil pratindakan. Persamaan dari penelitian Ira dengan peneliti yaitu 

permasalahan yang diangkatnya sama-sama meneliti tentang penerapan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Sedangkan letak perbedaan dari 

penelitian Ira dengan peneliti, penelitian Ira menerapkan strategi pembelajaran 
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peningkatan kemampuan berpikir pada mata pelajaran IPA dan berfokus pada 

peningkatan kualitas pembelajaran, sedangkan peneliti menerapkan strategi 

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis dan berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Ketiga, Yesi Agustin, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) Dalam Pembelajaran 

Pemahaman Cerita Rakyat Musi Banyuasin Siswa Kelas X Sekolah Menengah 

Atas Negeri 9 Palembang”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.  Dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan strategi pembelajaran 

peningkatan kemampuan berpikir dilatar belakangi oleh pelajaran sastra yang 

kurang diminati oleh siswa kelas X SMA Negeri 9 Palembang. Sehingga 

penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menganalisis cerita rakyat sebelum dan 

sesudah menggunakan SPPKB. Persamaan antara penelitian Yesi dengan peneliti 

yaitu sama-sama meneliti penerapan strategi pembelajaran peningkatan 

kemampuan berpikir. Sedangkan letak perbedaan antara penelitian Yesi dengan 

peneliti yakni penelitian Yesi berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

berfokus pada pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran, sedangkan 

peneliti meneliti pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dan berfokus pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 
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F. Kerangka Teori 

1. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) adalah 

strategi pembelajaran yang menyandarkan dua sisi proses dan hasil belajar. Proses 

belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil 

belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi 

pembelajaran baru.10 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir adalah 

pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa 

melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 

memecahkan masalah yang diajukan.11 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir adalah strategi 

pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir, artinya 

tujuan yang ingin dicapai oleh Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, 

akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide 

melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Hal ini didasarkan kepada asumsi 

bahwa kemampuan berbicara secara verbal merupakan salah satu kemampuan 

berpikir.12 

                                                           
10 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2013), hlm. 232 
11

 Ibid., hlm. 226-227 
12

 Ibid., hlm. 227 
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Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah suatu strategi 

pembelajaran yang bertumpu pada kemampuan berpikir siswa. Yaitu siswa 

diarahkan untuk mampu berpikir kreatif dan mampu mengelolah data, fakta, atau 

konsep sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi 

dan memecahkan suatu persoalan. 

a. Tahapan-tahapan Pembelajaran Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berpikir 

Ada 7 tahap dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir. Setiap tahap dijelaskan berikut ini. 

1) Tahap Orientasi 

Pada tahap ini guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan 

pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan, pertama, penjelasan tujuan 

yang harus dicapai baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi 

pelajaran yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Kedua, 

penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa, yaitu penjelasan 

tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses 

pembelajaran. 

2) Tahap Pelacakan  

Tahap pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami pemahaman dan 

kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan 
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dibicarakan. Melalui tahapan inilah guru mengembangkan dialog dan tanya 

jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang 

dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan berbekal pengalaman 

itulah selanjutnya guru menentukan bagaimana ia harus mengembangkan 

dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. 

3) Tahap Konfrontasi 

Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan 

sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang 

peningkatan kemampuan siswa pada tahapan ini guru dapat memberikan 

persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan 

keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik itu tentu saja 

persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa seperti 

yang diperoleh pada tahap kedua. Pada tahap ini guru harus dapat 

mengembangkan dialog agar siswa benar-benar memahami persoalan yang 

harus dipecahkan.13 

4) Tahap Inkuiri 

Tahap inkuiri adalah tahapan terpenting dalam Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir 

yang sesungguhnya. Melalui tahapan inkuiri, siswa diajak untuk memecahkan 

persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru harus 

                                                           
13 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 135-136 
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memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Melalui berbagai teknik bertanya 

guru harus dapat menumbuhkan keberanian siswa agar mereka dapat 

menjelaskan, mengungkap fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan 

argumentasi yang meyakinkan, mengembangkan gagasan, dan lain sebagainya. 

5) Tahapan Akomodasi 

Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui 

proses penyimpulan. Pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat menemukan 

kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada tahap ini 

melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang 

mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. 

Tahap akomodasi bisa juga dikatakan tahap pemantapan hasil belajar, sebab 

pada tahap ini siswa diarahkan untuk mampu mengungkap kembali 

pembahasan yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. 

6) Tahap Treatment 

Tahapan dimana guru mengadakan perbaikan pada siswa yang belum bisa 

menyimpulkan hasil kegiatan inkuiri. 

7) Tahap Transfer 

Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan 

masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar 

siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk 
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memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini guru dapat memberikan 

tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan.14 

b. Kelebihan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

1) Melatih daya pikir siswa dalam penyelesaiaan masalah yang ditemukan 

dalam kehidupannya. 

2) Siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. 

3) Siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

4) Memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan 

berbagai media yang ada. 

c. Kekurangan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 
 

1) Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir yang 

membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran 

singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. 

2) Siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk 

mengikuti pelajaran, karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang diajukan. 

3) Guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir, akan membuat proses pembelajaran 

tidak dapat dilaksanakan sebagai mana seharusnya, sehingga tujuan  yang 

ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. 

                                                           
14 http://www. academia. edu /8400487/ Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan_Berfikir_SPPKB. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015 
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4) Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir hanya dapat 

diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir itu sendiri. 

 
2. Hasil Belajar 

Menurut Nawawi dalam K. Brahim yang dikutip oleh Ahmad Susanto hasil 

belajar adalah sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Secara sederhana, yang dimaksud 

dengan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar.15 

Menurut Oemar Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.16 Menurut Dimyati dan 

Mudjiono dalam Hamalik yang dikutip Fajri Ismail menjelaskan bahwa hasil 

belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian 

ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil belajar 

tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. 

                                                           
15 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2014), hlm. 5 
16 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), hlm. 30 
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Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan 

yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya.17 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

penilaian akhir dari proses pembelajaran berupa skor yang diperoleh siswa dari 

hasil tes belajar yang dilakukan disetiap akhir pembelajaran dan juga terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa. 

 
G. Variabel Penelitian 

Istilah Variabel berasal dari bahasa inggris yaitu variabel yang berarti 

ubahan/ faktor tidak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah.18 Adapun di dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel Independen dan variabel 

Dependen. Yang disebut variabel Independen dalam penelitian ini ialah Penerapan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadis, sedangkan yang disebut dengan variabel 

Dependen ialah hasil belajar siswa dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadis. 

Penelitian ini terdiri dari variabel eksperimental yang meliputi: 

Skema Variabel 
 

 

 

                                                           
17 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang, 2014), hlm. 38 
18 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Cet. 22, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

hlm. 36 

(Variabel Independen)  
Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan 
Berpikir (SPPKB) 

(Variabel Dependen) 
 

Hasil Belajar 
Siswa 
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H. Definisi Operasional 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir yang 

dimaksudkan pada penelitian ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan 

pada kemampuan berpikir siswa, yakni siswa diajak untuk berpikir tentang materi 

pelajaran dan kaitannya dengan kejadian di lingkungan sekitarnya. 

Sedangkan hasil belajar dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

hasil tes siswa setelah proses pembelajaran Al-Qur’an Hadis berlangsung. Tes 

hasil belajar meliputi ketiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Tes hasil belajar siswa akan dilaksanakan pada kelas eksperimen yang diterapkan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir dan kelas kontrol yang 

tidak diterapkan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir. 

 
I. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha : Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas VII materi 

Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang. 

Ho : Tidak Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis kelas 

VII materi Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid Uluhiyyah di MTs Negeri 1 

Palembang. 
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J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Deskriptif  

kuantitatif yaitu penuturan pemecahan masalah berdasarkan data yang berupa 

angka. Data yang dikumpulkan tentang hasil belajar siswa yang berbentuk skor. 

Hasil belajar siswa tersebut dilihat dari hasil post-test. 

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.19 

Dari segi metode yang digunakan ini adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahmya adalah 

dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih 

melalui percobaan yang cermat.20 

2. Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini adalah True Ekperimental Design Posttest-

Only Control Design, Dalam design ini terdapat dua kelompok yang masing-

                                                           
19 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 14 
20

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 
2014), hlm. 9 
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masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan 

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O1 : O2).
21 

Adapun Desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Group Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen X O1 

Kontrol  O2 

 
Keterangan : 
X : Perlakuan yang diberikan 
O1 : Tes akhir dari kelas Eksperimen dengan perlakuan 
O2 : Tes akhir dari kelas Kontrol tanpa perlakuan 
 

3. Jenis dan sumber data 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini ada dua jenis data yakni kuantitatif dan data 

kualitatif. 

1) Data kuantitatif yaitu dari hasil penerapan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berpikir, jumlah siswa yang dilambangkan 

dengan angka, yang berkenaan dengan judul penelitian ini yakni 

penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis di MTs Negeri 1 Palembang. 

                                                           
21 Sugiyono, Op. Cit., hlm. 112 
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2) Sedangkan data kualitatif yaitu data yang menggambarkan dan 

menguraikan tentang Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir dan hasil belajar siswa dalam bentuk kata-kata. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh 

peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber data primer adalah sebagai data pokok yang diambil dari 

responden yaitu guru Al-Qur’an Hadis dan siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yang menjadi subjek penelitian ini. 

2) Data skunder yaitu data pendukung yang diambil dari bahan berbentuk 

buku, skripsi, dan sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan individu yang dijadikan objek penelitian. 

Bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa unit populasi disebut 

contoh atau sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

siswa-siswi kelas VII MTs Negeri 1 Palembang yang berjumlah 460 siswa. 

b. Sampel 

Sampel yang diteliti oleh peneliti ada dua kelas, yaitu kelas VII.H yang 

berjumlah 36 siswa dan kelas VII.I yang berjumlah 36 siswa. Kelas VII.H 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VII.I sebagai kelas kontrol. 
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Tabel 01 
Jumlah Sampel 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah Keterangan 
Laki-Laki Perempuan 

1 VII. H 21 15 36 
Diajar dengan menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan 
Kemampuan Berpikir 

2 VII. I 18 18 36 
Diajar dengan tidak menggunakan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan 
Kemampuan Berpikir 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode. Sehingga 

diharapkan dapat mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun metode yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian.22 Khusunya di lingkungan MTs Negeri 1 

Palembang untuk mengadakan pengamatan dan mencatat secara sistematis 

tentang fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi penelitian, yang mengenai 

penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

                                                           
22 Syofian Siregar, Op. Cit., hlm. 19 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan 

wawancara.23 Wawancara diberikan kepada guru untuk mengetahui gejala-

gejala yang terjadi seperti peranan guru dalam mengoptimalkan penggunaan 

strategi yang diterapkan dan dampaknya pada hasil belajar terhadap kelas yang 

menjadi objek penelitian dan juga digunakan untuk melengkapi dan 

memperkuat serta menguji kebenaran data yang diperoleh, cara ini dilaksanakan 

dengan mengadakan tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang objektif 

mengenai perangkat pembelajaran, letak geografis, struktur organisasi, keadaan 

guru dan siswa, sarana dan prasarana, dan hal lain yang ada di MTs Negeri 1 

Palembang. 

d. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dilakukan satu kali 

pada waktu yang telah ditentukan.  

                                                           
23 Ibid., hlm. 18 
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Dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode tes, yaitu Tes dan Non-

Tes. 

1) Tes 

Peneliti Menggunakan instrumen berupa Tes, butir item tes terdiri dari 20 

item tes yang mengukur hasil belajar siswa setelah penerapan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadis. Tes yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini berupa Post-test untuk melihat Hasil belajar dan pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran Al-Qur’an Hadis. 

2) Non-Tes 

Non-Tes dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan 

melakukan pengamatan secara sistematis, dan memeriksa atau meneliti 

dokumen-dokumen. Teknik non-tes ini pada umumnya memegang peranan 

yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada 

ranah sikap dan ranah keterampilan. 

6. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik analisis kuantitatif komparasional yaitu mengumpulkan data, menyajikan 

data, mengelola data, menguji dan menyimpulkan. Adapun sampelnya 72 

siswa, yakni siswa kelas VII H dan kelas VII I MTs Negeri 1 Palembang (tes 

“t” untuk dua sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan) 

dengan rumus sebagai berikut: 
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t = M1 - 
M

2 
SE

M1-M2 

Keterangan: 

T= tes “t” 

M1= mean dari variable 1 

M2= mean dari variable 2 

SEM1-M2= Standar error perbedaan antara mean variable 1 dan mean variable 2 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a) Mencari Mean variable X (Variabel I) menggunakan rumus:  

MX atau M1 =  
     

b) Mencari Mean Variabel Y (Variabel II) menggunakan rumus :  

My atau M2 = 
     

c) Mencari SD Variabel X menggunakan rumus: 

SDx atau SD1= √      

d) Mencari SD Variabel Y menggunakan rumus : 

SDy atau SD2 = √      

e) Mencari Standard ErrorMean Variabel Xmenggunakan rumus:      = 
   √     

f) Mencari Standard Error Mean Variabel Y menggunakan rumus :      = 
   √     
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g) Mencari Standard Error Perbedaan antara mean Variabel X dan mean Variabel Y  

dengan menggnakan rumus : 

        = √            

h) Kemudian mencari “t” atau t0: 

                 

 

K. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka peneliti akan 

menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan  

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan kepustakaan, kerangka teori, variabel penelitian, 

definisi operasional, hipotesis penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Menjelaskan tentang teori yang lebih relevan mengenai 

Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berpikir (SPPKB) dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran umum madrasah yaitu yang berisi tentang sejarah 

berdirinya Madrasah, identitas Madrasah, Visi Misi dan Tujuan 

Madrasah, Kepemimpinan Madrasah, Keadaan Guru dan 

Karyawan, Keadaan Siswa, Keadaan Sarana Prasarana, 

Struktur Organisasi, dan Kegiatan-Kegiatan MTs Negeri 1 

Palembang. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Data. 

Yaitu terdiri dari paparan hasil penelitian dengan urutan sesuai 

dengan tujuan penelitian yang berisi tentang hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan pembahasan tentang 

pengaruh yang Signifikan dari penerapan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis materi Tauhid Rububiyyah Dan Tauhid 

Uluhiyyah di MTs Negeri 1 Palembang. 

BAB V  Penutup 

Yaitu yang berisikan tentang simpulan, dan saran-saran. 


