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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, khususnya para remaja dan anak-anak. Dengan pendidikan anak-anak 

akan tumbuh berkembang dewasa dalam menghadapi kehidupan masa depan 

yang jauh lebih berat. Dengan pendidikan, anak-anak akan memiliki modal dasar 

untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berakhlak dan memiliki 

wawasan yang tinggi serta memiliki keterampilan yang dapat menunjang 

kehidupan anak-anak selanjutnya. 

Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 disebutkan bahwa, pendidikan Nasional 
berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.1 

  

Secara akademik, proses pembelajaran merupakan interaksi edukatif yang 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam situasi tertentu. “Dalam proses 

pembelajaran, guru dituntut untuk aktif sehingga terjadi interaksi dan komunikasi 

yang harmonis demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan”.2  

                                                           
1 Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Yogyakarta : Bening, 2010), hlm. 17 
2Oemar, Hamalik. Proses Belajar Mengajar,  (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hlm. 31 
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Seorang guru dituntut keras untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, bukan hanya sebatas mengajar saja, tetapi juga dituntut agar mampu 

mencari alternatif  baru dalam melaksanakan tugas pembelajarannya.  

Sebuah pembelajaran atau pendidikan merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan. Proses pembelajaran tidak terbatas pada kegiatan penyampaian 

materi di kelas, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar materi pelajaran 

dapat diterima oleh siswa di kelas serta dapat diterapkan dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. “Proses pembelajaran tidak hanya berhenti pada proses 

pencerdasan dan pengembangan intelektual yang bertumpu pada aspek kognisi, tetapi 

lebih merupakan pertumbuhan dan perkembangan bakat anak secara komprehensip”.3  

Sebuah pendidikan tidak terlepas dari sumber ajaran pokok  yaitu Al-Qur’an. 

Al-Qur’an sebagai tuntunan dan pedoman bagi umat telah memberikan garis-garis 

besar mengenai pendidikan seperti dijelaskan bahwasanya Allah akan meninggikan 

derajat bagi manusia yang senantiasa menuntut ilmu dan memiliki ilmu pengetahuan 

dengan pendidikan. Seperti dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11. 

                      

                      

             

                                                           
3Syaiful  Bahri Djamarah,  Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 

27.   



3 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat 
(derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah: 11).4 

Guru yang dimaksud adalah guru Al-Islam. Pendidikan Al-Islam merupakan 

upaya sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam mengenal, menyakini, 

memahami, menerima, menghayati dan berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan serta penggunaan pengalaman. Adapun suasana 

belajar Al-Islam sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas belajar mengajar. 

Apabila pembelajaran menyenangkan, niscaya dapat menimbulkan minat dan 

motivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Begitu juga sebaliknya, apabila 

dalam berlangsungnya pembelajaran tersebut tidak nyaman dan membosankan. Maka 

siswa pun kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran tersebut.  

Dalam hal ini guru harus dapat menfasilitasi siswa agar dapat meningkatkan 

potensi yang dimiliki oleh siswa dan membuat siswa aktif dalam belajar sehingga 

tujuan pembelajaran Al-Islam dapat tercapai. Pada akhirnya, gurulah yang dituntut 

untuk mampu memilih metode atau model pembelajaran yang tepat dalam 

menyampaikan bahan ajar sehingga siswa lebih mudah memahami, mencerna, dan 

mengingat kembali bahan ajar yang disampaikan oleh guru. 

                                                           
4Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung : 

Diponegoro, 2008), hlm. 543  
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Di bawah ini juga dikemukakan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan model 

atau metode pembelajaran dan mengajar dalam presfektif Al-Qur’an yaitu dalam 

Surat An-Nahl ayat 125. 

                               

                            

Artinya:  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

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

petunjuk. (Q.S. An-Nahl: 125).5 

Tersirat dalam surat An-Nahl (lebah) ayat 125 ini, dijelaskan prinsip-prinsip 

dalam implementasi metode penyampaian yaitu seperti; dakwah, pembelajaran, 

pengajaran, komunikasi dan sebagainya. 

Model pembelajaran menurut Joyce dan Weil adalah suatu pola yang dapat 

digunakan untuk membentuk (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran di kelas atau lainnya. Para ahli menyusun model 

pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori psikologis, sosiologis 

atau teori-teori lain yang mendukung.6 

                                                           
5 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Loc. Cit, hlm. 281 
6
 Rusman,  Model-Model Pembelajaran, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,  2010),  hlm. 

132 
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 “Model Pembelajaran dapat pula dikatakan sebagai bentuk atau tipe kegiatan 

pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada 

siswa.”7  

 Model-model pembelajaran dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu 

proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai seorang guru harus mampu memilih 

model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Karena itu dalam memilih model 

pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan 

pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model 

pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar 

siswa. Jika hal tersebut dapat dilakukan oleh guru secara tepat dan kontinyu, 

pembelajaran di kelas akan dirasakan menyenangkan baik oleh guru maupun murid. 

Model Pembelajaran yang ideal adalah model yang mengeksplorasikan pengalaman 

belajar efektif, yaitu pengalaman belajar yang memungkinkan siswa/seseorang 

mengalami atau berbuat secara langsung dan aktif dalam sebuah lingkungan 

belajarnya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, guru yang mengajar mata pelajaran Al-

Islam kepada siswa masih mengacu pada model pembelajaran lihat, dengar dan catat 

(LDC), sehingga proses pembelajaranpun kurang menarik perhatian siswa. Proses 

                                                           
7 Ismail Sukardi, Model-Model Pembejaran Modern, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 

2013), hlm. 30 
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pembelajaran tersebut menjadikan siswa mudah bosan, peluang untuk ribut, serta 

ingin segera mengakhiri pelajaran.8  

Dengan situasi belajar tersebut mengakibatkan nilai hasil belajar siswa rendah 

dan belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan di SMP 

Muhammadiyah 6 Palembang dengan nilai 75. Adapun siswa yang diajar dengan 

metode lihat, dengar dan catat (LDC) menunjukan nilai hasil belajar antara 55-70.9 

Dengan situasi dan hasil belajar tersebut, menjadikan peniliti terinspirasi untuk 

menerapkan model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) pada mata pelajaran 

Al -Islam. Adapun model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) “merupakan 

pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan 

solusinya juga bisa beragam”.10 

Adapun model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) ”menjadikan 

siswa untuk melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, 

kritis, keterbukaan dan sosialisasi”.11 Dengan begitu siswa yang pasif akan 

termotivasi untuk bisa mengeluarkan argumennya, karena dalam model pembelajaran 

ini, tidak hanya satu jawaban dalam menyelesaikan soal/masalah, namun 

permasalahan tersebut memiliki solusi dengan multijawaban.  

 

                                                           
8 Observasi di SMP Muhammadiyah 6 Palembang, tanggal 12 September 2014, pukul 08.00 

Wib 
9Ibid.  
10 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), hlm.  

164 
11 Ibid. 
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“Setiap Model dimaksudkan untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang 

efektif dan efisien dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran”.12 Dengan 

demikian, bila proses pembelajaran tidak bisa memberikan rasa nyaman, maka 

keberhasilan anak untuk belajar sudah terkurangi.  Oleh karena itu, penerapan  model 

pembelajaran problem terbuka (Open Ended) sangat mendukung proses 

berlangsungnya pembelajaran Al -Islam di Sekolah, karena sesuai dengan 

perkembangan anak dan tuntutan zaman. 

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa masih ditemukan guru mata pelajaran 

Al -Islam di SMP Muhammadiyah 6 Palembang yang kurang memahami modelitas 

yang dimiliki oleh siswanya karena masih ada yang hanya menggunakan metode 

ceramah atau metode lihat, dengar dan catat (LDC) dalam hal ini seharusnya guru 

harus bisa memilih model pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar, 

maka disini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM TERBUKA (OPEN 

ENDED) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

AL-ISLAM MATERI IMAN KEPADA HARI AKHIR KELAS IX DI SMP 

MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG. 

 

 

 

                                                           
12M. Atwi Suparman,  Desain Instruksioanl Modern, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 105  
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B. Batasan Masalah 

     Pembatasan masalah ini bertujuan agar masalah yang dibahas lebih jelas 

dan mencegah uraian yang menyimpang dari masalah yang akan diteliti, serta 

tidak menimbulkan salah penafsiran, maka penulis membatasi penelitian ini 

hanya dalam konteks penerapan model pembelajaran problem terbuka (Open 

Ended) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al- Islam materi Iman 

Kepada Hari Akhir kelas IX di SMP Muhammadiyah 6 Palembang.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran Al-Islam materi 

Iman Kepada Hari Akhir sebelum diterapkannya model pembelajaran 

problem terbuka (Open Ended) di SMP Muhammadiyah 6 Palembang ? 

2.  Bagaimana hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran Al-Islam materi 

Iman Kepada Hari Akhir sesudah diterapkannya model pembelajaran 

problem terbuka (Open Ended) di SMP Muhammadiyah 6 Palembang ? 

3. Apakah ada Perbedaan hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran Al-

Islam materi Iman Kepada Hari Akhir sebelum dan sesudah diterapkannya 

model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) di SMP Muhammadiyah 

6 Palembang ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran Al -

Islam materi Iman Kepada Hari Akhir sebelum diterapkannya model 

pembelajaran problem terbuka (Open Ended) di SMP Muhammadiyah 6 

Palembang. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran Al -

Islam materi Iman Kepada Hari Akhir sesudah diterapkannya model 

pembelajaran problem terbuka (Open Ended) di SMP Muhammadiyah 6 

Palembang. 

c. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas IX pada mata 

pelajaran Al -Islam materi Iman Kepada Hari Akhir sebelum dan sesudah 

diterapkannya model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) di SMP 

Muhammadiyah 6 Palembang. 

2.  Kegunaan penelitian ini adalah : 

 Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini sebagai salah satu sarana 

untuk menambah khazanah pengetahuan pendidik dalam penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh 

seorang siswa. Secara praktis kegunaan penelitian ini yakni : 
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a. Kegunaan Bagi Siswa  

Kegunaan bagi siswa adalah siswa merasa senang, nyaman dan mudah 

memahami materi yang disampaikan guru serta meningkatkan semangat dan 

hasil belajar yang lebih baik dalam mengikuti mata pelajaran Al -Islam. 

b. Kegunaan Bagi Guru 

Sebagai alternatif model pembelajaran yang lain bagi guru Al-Islam 

serta kegunaan model pembelajaran ini bagi guru yaitu meningkatkan 

pengetahuan guru dalam proses pembelajaran. 

c. Kegunaan Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan 

kualitas belajar mengajar agar tercapai sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

d. Kegunaan Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi 

permasalahan siswa serta sebagai bekal untuk lebih mempersiapkan diri 

sebagai calon guru Al- Islam. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dwi Apriyanti, (2013 ), dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Model 

pembelajaran Open Ended Terhadap Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis 

Siswa di MTS Negeri 1 Palembang 2013”.  Berdasarkan hasil analisis data  

penelitian yang telah dilakukan soal tes kemampuan berfikir kritis matematika 

siswa kelas VIII MTS Negeri I Palembang yang terbentuk soal uraian yang terdiri 
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dari dua macam tes yaitu tes awal dan tes akhir dengan materi lingkaran diperoleh 

bahwa setelah diterapkannnya model pembelajaran  Open Ended kemampuan 

berpikir kritis matematika siswa meningkat, hal ini terlihat pada hasil rata-rata 

nilai tes akhir lebih besar dari nilai rata-rata tes awal yaitu 75>60,5.13 

 Nilawati (2012), dalam skripsi yang berjudul “Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Dengan Model Pembelajaran 

Open Ended Di Kelas VII SMP Negeri 46 Palembang”.14 Hasil tes dalam 

penelitian ini menghasilkan nilai kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran Open 

Ended di SMP Negeri 46 tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari analisis hasil tes 

secara individu. Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siswa 

Kelas VII SMP Negeri 46 Palembang pada materi bilangan pecahan diperoleh 

nilai rata-rata soal tes pada setiap pertemuan yaitu tes pada pertemuan pertama 

memperoleh rata-rata 63, 89 pada pertemuan kedua memperoleh nilai rata-rata 

72,16 dan pada pertemuan ketiga mencapai rata-rata 77,50. Dilihat dari pertemuan 

pertama nilai rata-rata siswa tergolong cukup dengan  rata-rata 63,89 hal ini 

disebabkan karena siswa belum terbiasa mengerjakan soal.  

                                                           
13 Dwi Apriyanti, Pengaruh Model pembelajaran Open Ended Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Berfikir Kritis Siswa, Skripsi  (Palembang : Universitas PGRI Palembang, 2013), hlm. 57 
14 Nilawati, Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Dengan Model Pembelajaran Open Ended Di Kelas VII SMP NEGERI 46 Palembang”. Skripsi 
(Palembang : Universitas PGRI Palembang, 2012), hlm. 44 
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         Erna Yani (2013), dalam skripsi yang berjudul “Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematika melalui Model Pembelajaran Open Ended di SMP Negeri 43 

Palembang.”15 Hasil tes dalam penelitian ini menghasilkan nilai kemampuan 

berfikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika  dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Open Ended di SMP Negeri 43 tergolong baik, hal ini dapat 

dilihat dari analisis hasil tes secara individu, Dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan pada siswa kelas VII.3 SMP Negeri 43 Palembang. Pada 

materi diperoleh nilai rata-rata soal tes pada setiap pertemuan yaitu tes pada 

pertemuan pertama memeperoleh rata-rata 86,25  pada pertemuan kedua 

memperoleh nilai rata-rata77,65 dan pada pertemuan ketiga mencapai rata-rata 

81,25 

   Rosda Fajri Kafarisa (2009), dalam skripsi yang berjudul “Kemampuan 

Berfikir Kritis Matematis Melalui Model Pembelajaran Open Ended Siswa Kelas 

VII SMP N 38 Palembang”. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

kemampuan berfikir kreatif matematis melalui model pembelajaran Open Ended 

siswa kelas VII di SMP Negeri 38 Palembang Tahun ajaran 2013/2014  dapat 

disimpulkan  bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang kegiatan 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran  Open Ended dikategorikan 

                                                           
15

 Erna Yani, Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika melalui Model Pembelajaran  Open 
Ended di SMP N 43 Palembang, Skripsi, (Palembang : Universitas PGRI Palembang,  2013), hlm. 37-
38 
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tinggi, dengan rata-rta persentase Skor kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa adalah 78,05.16 

      Dari tulisan di atas menjadi motivasi penulis untuk mengkaji dan 

mengadakan penelitian tentang penerapan Model Pembelajaran Problem  

Terbuka (Open Ended) terhadap hasil belajar siswa Mata Pelajaran Al-Islam 

materi Iman Kepada Hari Akhir Kelas IX di SMP Muhammadiyah 6 Palembang. 

Dengan tujuan pembelajaran Al- Islam lebih menarik motivasi belajar siswa dan 

hasil belajar siswa pun meningkat serta pembelajaran tersebut selain dapat 

dipahami juga teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

F. Variabel Penelitian 

    Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Rosda Fajri Kafarisa, Kemampuan Berfikir Kritis Matematis Melalui Model Pembelajaran 
Open Ended Siswa Kelas VII SMP N 38 Palembang, skripsi (Palembang : Universitas PGRI 
Palembang, 2009), hlm. 53 

Variabel X (Terikat) 

Model Pembelajaran 
Problem Terbuka (Open 

Ended) 

Variabel Y (Bebas) 

Hasil belajar Siswa 
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G. Definisi Operasional 

a. Penerapan 

Penerapan ialah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dengan tujuan apa yang telah diterapkan mendapatkan hasil 

sebagaimana yang telah dirumuskan. Dengan begitu baik tidaknya suatu 

penerapan terhadap model pembelajaran yang dilakukan seorang guru, maka 

akan berdampak pula pada hasil belajar siswa. Dapat disimpulkan penerapan 

ialah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

hasil yang baik sebagaimana yang telah dirumuskan. 

 

b. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan suatu pola, bentuk atau tipe  kegiatan 

pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa. 

Model pembelajaran yang ideal adalah model yang mengeksplorasi pengalaman 

belajar efektif, yaitu pengalaman belajar yang memungkinkan siswa/seseorang 

mengalami atau berbuat secara langsung dan aktif dalam sebuah lingkungan 

belajarnya. Dengan kata lain model pembelajaran merupakan langkah-langkah 

pembelajaran tertentu yang diberikan guru kepada siswa dengan tujuan agar 

proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efesien. 
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c. Model Pembelajaran Problem/masalah Terbuka (Open Ended) 

Model Pembelajaran Problem Terbuka (Open Ended) merupakan suatu 

pembelajaran dimana seorang guru telah menyajikan suatu permasalahan, 

kemudian siswa ditugaskan untuk menyelesaikan pemasalahan tersebut dengan 

berbagai cara dan berbagai jawaban yang benar. Dengan kata lain siswa diberi 

kesempatan untuk menggunakan berbagai cara atau metode yang dilakukan untuk 

menyelesaian permasalahan, atau permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 

multi jawaban.  

Dapat disimpulkan bahwa hakikat model pembelajaran problem terbuka 

(Open Ended) merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

berfikir kritis, kreatif serta mampu bersaing ide untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan.  

d. Hasil Belajar 

Hasil ialah sesuatu yang terjadi akibat adanya suatu usaha. Sedangkan 

belajar ialah suatu proses yang terjadi secara sadar yang membawa/menuntun 

kita pada sesuatu yang baru.  Belajar ialah sebuah proses yang memungkinkan 

seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, keterampilan dan sikap yang 

baru. Dengan demikian hasil belajar merupakan perolehan dari usaha yang 

dilakukan oleh siswa dengan mengikuti proses pembelajaran dengan guru.  
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e. Materi Al-Islam 

Materi Al -Islam adalah salah satu mata pelajaran yang mempunyai pokok 

bahasan dan sub pokok bahasan materi Al -Islam. yang bersumber dari Al-qur’an 

dan Hadist yang harus difahami, diyakini, dihayati dan diamalkan dalam 

kehidupan umat Islam yaitu Fikih, Aqidah  Akhlak, Al-Qu’ran Hadist dan 

Sejarah Kebudayaan Islam. 

H. Kerangka Teori 

1.  Model Pembelajaran Problem Terbuka (Open Ended) 

 

Model pembelajaran Open Ended merupakan salah satu upaya inovasi 

pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan 

matematika Jepang. Model ini lahir sekitar dua puluh tahun yang lalu dari hasil 

penelitian yang dilakukan Alan Wigley.17 Dipandang dari strategi bagaimana 

materi pelajaran disampaikan, pada prinsipnya model pembelajaran Open Ended 

sama dengan pembelajaran berbasis masalah yaitu suatu model pembelajaran 

yang dalam prosesnya dimulai dengan memberi suatu masalah kepada siswa. 

Model pembelajaran Open Ended merupakan pembelajaran yang menyajikan 

suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih 

dari satu. Pembelajaran dengan problem terbuka (Open Ended) artinya 

                                                           
17Mike Ollerton, Panduan Guru Mengajar Matematika, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 69  
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“pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara 

dan solusinya juga bisa beragam”.18  

“Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, 

kognitif tinggi, kritis, keterbukaan dan sosialisasi”.19 Model pembelajaran Open 

Ended dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan/ 

pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa 

teknik. Keterbukaan masalah ini meliputi keterbukaan proses, keterbukaan hasil 

akhir dan keterbukaan pengembangan lanjutan.  

Siswa yang dihadapkan dengan Open-Ended Problem, tujuan utamanya 

bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada cara 

bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian bukanlah hanya satu 

model pembelajaran dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak. 

Contoh penerapan masalah Open-Ended dalam kegiatan pembelajaran adalah 

ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara atau pendekatan yang 

berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan bukan berorientasi pada 

jawaban (hasil) akhir. “Oleh karena itu guru seharusnya tidak memperkenankan 

jawaban tunggal”.20 Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir siswa harus 

dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa.  

                                                           
18 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta :Aswaja Pressindo . 2014), hlm. 

164 
19 Ibid. 
20 David A. Jacobsen, dkk.,  Methods for Teaching, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 

179 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan Model Pembelajaran Problem 

Terbuka (Open Ended) merupakan suatu pembelajaran dimana seorang guru 

telah mempersiapkan suatu problem/masalah kepada siswa, dan seorang siswa 

ditugaskan untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

multijawaban dengan tujuan, agar siswa mampu mengasah serta memperdalam 

kekreatifan siswa serta mampu berfikir kritis untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dengan benar.  Dengan demikian kemampuan berpikir siswa dapat 

berkembang secara maksimal dan kegiatan-kegiatan kreatif siswa dapat 

terkomunikasikan melalui proses pembelajaran. 

Tujuan model pembelajaran problem terbuka (Open Ended)  yaitu untuk 

membantu mengembangkan kegiatan kreatif  dan pola pikir siswa. Dengan kata 

lain kegiatan kreatif dan pola pikir  siswa harus dikembangkan semaksimal 

mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa agar aktivitas kelas yang penuh 

ide-ide kreatif memacu kemampuan berfikir tingkat tinggi siswa. Pokok pikiran 

dari model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) yaitu pembelajaran 

yang membangun kegiatan interaktif antara bahan ajar dan siswa sehingga 

mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi.  
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a.  Langkah – langkah Model pebelajaran Problem Terbuka (Open Ended) 

 

Berdasarkan uraian tentang Model Pembelajaran Open Ended, garis besar 

langkah pembelajrannya meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir. Kegiatan ini mencakup kegiatan memberikan masalah, merekam respon 

yang diharapkan dari siswa, membahas respon siswa, dan meringkas apa yang 

telah dipelajari. Secara terperinci langkah pembelajarannya sebagai berikut:21 

a) Kegiatan Awal 

1. Guru melakukan tanya jawab untuk mengecek pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki siswa (apersepsi). 

2. Guru menginformasikan kepada siswa materi yang akan mereka pelajari, dan 

kegunaan materi tersebut (motivasi). 

b) Kegiatan Inti   

1. Memberikan masalah, guru memberikan masalah Open Ended yang berkaitan 

dengan materi yang diajarkan sehingga siswa dapat memahaminya dan 

menemukan cara atau metode penyelesaiannya.  

2.  Mengeksplorasi masalah, waktu mengeksplorasi masalah dibagi dalam dua 

sesi. 

a. Pada tahap pertama, seluruh siswa bekerja secara individual dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan guru di awal pembelajaran. Setiap siswa 

                                                           
21

 Ngalimun, Op. Cit, hlm. 165 
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diberi kertas kosong untuk menuliskan ide-ideya. Kertas-kertas tersebut 

dikumpulkan guru untuk menyiapkan kesimpulan dari respon individu. 

Kemudian dalam kelompok yang tediri dari 6 orang siswa, mereka 

mendiskusikan hasil pekerjaan masing-masing, dan perwakilan kelompok 

menuliskan hasil diskusi kelompoknya.  

b. Pada tahap kedua, hasil dari masing-masing kelompok dipresentasikan dan 

didiskusikan. Kemudian pembelajaran disimpulkan.  

3.  Merekam respon siswa. 

4.  Guru mencatat respon siswa. 

5.  Meringkas apa yang dipelajari.  

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru meluruskan misskonsepsi yang terjadi (jika ada). 

2. Guru memberikan perluasan wawasan bagi siswa terkait dengan konsep yang 

baru saja didiskusikan. 

3. Guru memberikan soal-soal atau tugas untuk dikerjakan dirumah. 

4. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya. 

b. Keunggulan Model Pembelajaran Problem Terbuka (Open Ended ) 

a) Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering 
mengekspresikan idenya. 

b) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan 
dan keterampilan secara komprehensif. 

c) Siswa dengan kemampuan yang dimilikinya dapat merespon permasalahan 
dengan cara mereka sendiri. 

d) Siswa secara instringsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. 
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e) Siswa memiliki pengalaman lebih banyak untuk menemukan sesuatu dalam  
menjawab permasalahan.22 
 
      Dapat disimpulkan bahwasannya keunggulan dari model pembelajaran 

problem terbuka (Open Ended) yaitu menjadikan siswa dapat lebih berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran, menumbuhkan kemandirian siswa dalam belajar serta 

siswa dapat berfikir kritis dalam memecahkan berbagai permasalah yang diberikan 

oleh guru. 

c. Kelemahan Model Pembelajaran Problem Terbuka (Open Ended) 

1) Membuat dan menyiapkan permasalahan  yang bermakna bagi siswa bukanlah 
pekerjaan yang mudah. 

2) Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit 
sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon 
permasalahan yang diberikan. 

3) Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan 
jawaban mereka. 

4) Sebagian siswa ada yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak 
menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi.23 
 
 
        Dapat disimpulkan kelemahan dari model pembelajaran problem terbuka 

(Open Ended) yaitu bagi seorang guru, untuk menyiapkan permasalahan yang 

memiliki jawaban yang ganda bukan hal yang mudah, di samping itu dengan 

model pembelajaran ini juga siswa yang memiliki kemampuan tinggi, ia merasa 

ragu-ragu atas jawaban yang dilontarkannya, karena semakin banyak ia 

mempertimbangkan akan jawaban yang dimilikinya, namun tidak semua siswa 

                                                           
22 Ibid,  hlm. 164 
23

 Ibid. 
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dengan cepat juga dapat menyerap atau paham atas permasalahan yang diberikan 

guru kepada siswa. 

2. Hasil Belajar 

 Hasil Merupakan “Sesuatu yang diadakan atau dibuat”.24 Sedangkan Belajar 

merupakan “suatu usaha, berlatih untuk mendapatkan pengetahuan”.25 Menurut 

Pemikiran Gagne, hasil belajar merupakan : 

1. Informasi verbal yaitu kemampuan mengungkapkan pengetahuan dalam 
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

2. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 
aktivitas kognitifnya sendiri. 

3. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 
penilaian terhadap objek tersebut. 

 
Menurut Bloom, hasil belajar mencakup “kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik”.26 Dapat disimpulkan hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku secara keseluruhan, yang dapat di amati dan di ukur bentuk pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu 

menjadi tahu. Hal itu dapat diperoleh siswa setelah menerima pengalaman.  

 Fungsi penelitian ini adalah untuk memberikan umpan balik pada guru 

dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan program 

remedial bagi siswa yang belum berhasil. Karena itulah, suatu proses belajar 

                                                           
24 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta : Pustaka Amani ), 

hlm. 121 
25  Ibid, hlm. 31 
26  Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2009), hlm. 5-6 
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mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan pembelajaran 

 khusus dari bahan tersebut.  

 “Semakin tinggi intelegensi seorang individu, semakin besar peluang 

individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah 

tingkat intelegensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan 

belajar”.27 Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain, seperti guru, 

orang tua dan sebagainya. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar 

diri siswa, terutama kamampuan yang dimilikinya.  

Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan 

belajar siswa yang dicapai. Siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan 

untuk belajar dan berprestasi. Ia harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk 

mencapainya. “Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan 

disegaja dari individu yang bersangkutan”.28 

Dengan demikian, hasil yang dapat diraih masih juga bergantung dari 

lingkungan, artinya ada faktor-faktor yang berada di luar dirinya yang dapat 

menentukan dan mempengaruhi hasil belajar yang dicapai.  

 

                                                           
27 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Modern, (Tunas Gemilang Press : Palembang, 

2013), hlm. 15 
28Sofan Amri, Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar&Menengah, (Jakarta : Pt. 

Prestasi Pustakaraya, 2013), hlm. 221 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

Perubahan tingkah laku secara keseluruhan, siswa dapat dikatakan berhasil dalam 

belajarnya apabila ia mampu mengembangkan seluruh aspek kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya dengan baik, Sebaliknya siswa belum dikatakan berhasil dalam 

belajar, apabila tidak ada perubahan tingkah laku yang terjadi dalam dirinya. 

“Semakin manusia itu dewasa maka masalah semakin kompleks. Manusia yang 

sukses dan berhasil adalah manusia yang sanggup memecahkan masalah dan 

rintangan yang dihadapinya, dan manusia itu akan merasa gagal, apabila tidak 

mampu memecahkan masalah yang dihadapinya”.29  

Hal tersebut dapat dimiliki sesorang siswa bila siswa mempunyai 

pengalaman, pengetahuan serta skill yang baik hingga mampu merubah sikap dan 

tingkah lakunya setelah mengikuti pembelajaran. 

a. Tingkatan/Taraf Keberhasilan Belajar 

 Untuk mengukur  keberhasilan proses pembelajaran (indikator yang 

dijadikan tolak ukur dalam menyatakan hasil belajar) dibagi atas beberapa 

tingkatan taraf sebagai berikut : 

1) Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh  

siswa. 

2) Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai 

76%-99%. 

                                                           
29 Wina Sanjaya,  Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group 

, 2012), hlm. 52-53 
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3) Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%. 

4) Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.30  

Dapat disimpulkan, apabila nilai pelajar semakin tinggi, maka semakin 

baik hasil belajar yang diperoleh. Sebaliknya bila nilai pelajar rendah, maka 

kurang berhasil siswa tersebut dalam pengikuti pelajaran.  

b. Ciri-ciri Perubahan Sebagai Hasil Belajar 

   Menurut Ahmadi Suprijono, suatu proses perubahan dapat dikatakan 

sebagai hasil belajar jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut :31 

a) Terjadi secara sadar 
Perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar itu disadari, individu yang 
mengalami perubahan itu menyadari akan perubahan yang terjadi pada 
dirinya. 

b) Bersifat fungsional 
Artinya perubahan tersebut memberi manfaat yang luas.  

c) Bersifat aktif dan positif 
Aktif artinya, tidak terjadi dengan sendirinya. Adapun positif bermanfaat 
sesuai dengan tujuan. 

d) Bersifat sementara 
e) Bertujuan dan terarah 
f) Mencakup seluruh aspek perilaku 

 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perubahan atas hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi secara sadar. Adapun perubahan 

tersebut membawa manfaat serta terarah pada sesuatu yang baik. 

 

                                                           
30 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta : Renika Cipta,  2013),  hlm. 

107 
31 Nyayu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang : Grafika Telindo Press, 2011), hlm. 

57-59 



26 

 

3.  Al- Islam   

Al-Islam merupakan sebuah pendidikan Islam yang berarti usaha-usaha 

secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup 

sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Pendidikan Islam merupakan usaha 

sadar untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan Agama Islam,32 melalui kegiatan  bimbingan, pengarahan atau 

latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dan masyarakat untuk mewujudkan 

kesatuan Nasional. Sebagaimana dijelaskan pada (QS. Ali Imran ayat 102) 

sebagai berikut: 

 

  

                       

 

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam keadaan beragama muslim”. 

 
 

     Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah menyeru kepada 

umatnya untuk senantiasa beriman dan benar-benar taqwa hanya kepada-Nya, 

dan jangan biarkan jasmani dan rohani ini meninggal dalam keadaan tidak 

beriman. 

                                                           
32

 Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2004), hlm. 22 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-pengertian.html
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan Islam 

ialah membentuk manusia yang mengabdi kepada Allah, cerdas, terampil, 

berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat guna 

tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Al - Islam di sekolah berfungsi33 : 

1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 
didik kepada Allah Swt. yang telah ditanamkan dalam lingkungan 
keluarga. 

2. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat 
khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara 
optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat pula 
bermanfaat bagi orang lain. 

3. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-
kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 
pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negative dari lingkungannya atau 
dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 
perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

5. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik 
lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 
lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 

6. Sumber lain, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai 
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

 

Dapat disimpulkan fungsi mata pelajaran Al-Islam di sekolah merupakan 

usaha-usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam hal pengembangan, penyaluran, 

perbaikan, pencegahan dan sumber lain dengan maksud agar jasmani dan rohani 

siswa terarah pada hal-hal yang positif dan hanya mengabdikan diri kepada Allah 

SWT.  

                                                           
33 Ramayulis,  Metodologi PAI, ( Jakarta : Kalam Mulia, 2010), hlm. 21-22 
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  Dengan demikian, Pendidikan Al -Islam merupakan usaha sadar atau 

kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan 

anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) berdasarkan 

nilai-nilai etika islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah 

Swt (HablumminAllah) sesama manusia (hablumminannas), dirinya sendiri dan 

alam sekitarnya. 

I. Hipotesis 

Berdasarkan anggapan diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ha:   Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas IX pada 

mata pelajaran Al-Islam materi Iman Kepada Hari Akhir sebelum dan 

sesudah diterapkannya model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) 

di SMP Muhammadiyah 6 Palembang.  

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

IX pada mata pelajaran Al-Islam materi Iman Kepada Hari Akhir sebelum 

dan sesudah diterapkannya model pembelajaran problem terbuka (Open 

Ended) di SMP Muhammadiyah 6 Palembang. 
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J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field 

reseach). Penelitian lapangan (field reseach) bertujuan mengungkapkan makna 

yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan 

disekitarnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat 

akibat suatu perlakuan.34  

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan menghubungkan 

model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) dengan hasil belajar siswa 

kelas IX mata pelajaran Al-Islam materi Iman Kepada Hari Akhir di SMP 

Muhammadiyah 6 Palembang. 

Desain penelitian esperimen terbagi menjadi empat yaitu: “Pre-

experiment designs, True experiment designs, Factorial Design dan Quasi 

experiment designs. Dalam penelitian ini menggunakan True experiment 

designs.”35 

 

                                                           
34Suharsimi Arikunto, Prosesdur Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2013), hlm. 9 
35 Ibid, hlm. 109 



30 

 

Pretest-posttest Control Group Design 

Pre-test      Perlakuan     Post-test 

R (Kelompok Eksperimen) 

R (Kelompok Kontrol)   

 

2.  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.36 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 6 yang 

berjumlah 96 siswa.  

Tabel I 
Jumlah seluruh kelas IX di SMP Muhammadiyah 6 Palembang 
 
  

 
 

                                                           
36 Ibid., hlm. 117 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

IX.I 

IX.2 

IX.3 

17 siswa 

15 siswa 

15 siswa 

15 siswa 

17 siswa 

17 siswa 

32 siswa 

32 siswa 

32 siswa 

Jumlah 47 siswa  449 siswa 96 siswa 

 

R    O1  X  O2 

R     O3    O4 
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Sumber: Data Sementara dari Tata Usaha SMPMuhammdiyahi 6 Palembang 
 

Sedangkan sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”.37 Adapun sampel di dalam penelitian ini dari 

tiga kelas dilakukan pengambilan dua kelas secara acak dan terpilih kelas IX.2 

yaitu kelas control yang berjumlah 32 orang serta siswa kelas IX.3 yaitu kelas 

eksperimen atau kelas yang mendapat perlakuan yang berjumlah 32 orang. 

Tabel II 

Jumlah siswa yang menjadi sampel di SMP Muhammadiyah 6 Palembang 

 Sumber: Data Sementara dari Tata Usaha SMPMuhammdiyahi 6 Palembang 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

               Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan dalam 

dua jenis yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang 

dinyatakan dengan angka, tentang skor hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran Problem Terbuka (Open Ended,) jumlah 

                                                           
37 Ibid., hlm. 118 

No Kelas Laki-laki Perempuan   Status Kelas Jumlah 

1. 

2. 

IX.2 

IX.3 

15 siswa 

15 siswa 

17 siswa 

17 siswa 

Kelas Kontrol 

Kelas Ekperimen 

32 siswa 

32 siswa 

Jumlah 30 siswa  34 siswa  64 siswa 
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siswa kelas IX  SMP Muhammadiyah 6 Palembang, jumlah guru, letak geografis 

dan keadaan sarana prasarana. Sedangkan data kualitatif  berupa gambaran 

umum SMP Muhammadiyah 6 Palembang, keadaan guru dan tenaga 

administrasinya. 

b. Sumber Data 

    Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu data primer dan 

data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan 

langsung dan diolah sendiri oleh peneliti, yaitu data dari guru dan siswa SMP 

Muhammadiyah 6 Palembang, mengenai model pembelajaran dan hasil belajar 

mata pelajaran Al-Islam. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang 

mendukung berupa bahan-bahan yang sudah jadi, kepustakaan, buku, jumlah guru, 

jumlah siswa dan sarana prasarana di SMP Muhammadiyah 6 Palembang. Dengan 

demikian sumber data primer adalah data yang diolah sendiri oleh peneliti dari 

lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi yang diperoleh dari 

kepustakaan, buku, dan dokumentasi sekolah.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Observasi  

Secara umum observasi berarti pengamatan, sedangkan secara khusus adalah 

mengamati dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap 

masalah yang diteliti. 
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Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi buatan (eksperimental) 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan proses 

pembelajaran mata pelajaran Al-Islam di SMP Muhammadiyah 6 Palembang. 

Selain itu, observasi yang alami juga dilakukan peneliti untuk mengetahui hasil 

belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Problem Terbuka (Open 

Ended) yang mana peneliti sebagai observernya. 

b. Tes   

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan. Tes yang 

digunakan penulis bentuknya berupa tes tulis pilihan ganda. Dalam hal ini peneliti 

melakukan pre test dan post test. Pre test merupakan test awal yang dilakukan 

peneliti terhadap kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum model pembelajaran 

problem terbuka (Open Ended) digunakan. Sedangkan Post test merupakan test 

akhir yang digunakan peneliti terhadap kedua kelas setelah kelas eksperimen 

mendapat perlakuan yaitu penggunaan model pembelajaran problem terbuka 

(Open Ended)  dan kelas control mendapat perlakuan yang biasa tanpa 

menggunakan model pembelajaran problem terbuka (Open Ended) 

c. Dokumentasi 

    Dokumentasi meliputi sumber data yang berupa peraturan-peraturan, 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, data hasil prestasi yang 

telah  dicapai siswa. Dokumentasi yang diperoleh berupa gambaran umum SMP 

Muhammadiyah 6 Palembang. 
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Selain itu, dokumentasi yang diperlukan, diperoleh dari guru mata 

pelajaran Al -Islam siswa kelas IX  SMP Muhammadiyah 6  Palembang yang 

berupa skor hasil belajar siswa mata pelajaran Al -Islam dengan mengacu pada 

ulangan harian siswa. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pelengkap 

observasi alami hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran 

problem terbuka (Open Ended). 

5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian eksperimen terdiri dari dua kelompok subjek yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang diberi perlakuan. Adapun 

tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 

a. Tahap persiapan 

Persiapan penelitian yang dilakukan meliputi pengurusan izin penelitian dan 

konsolidasi dengan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6 Palembang. 

b. Seleksi objek penelitian 

Seleksi dilakukan sebelum pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan tes 

terhadap mata pelajaran Al -Islam yang telah dipelajari oleh siswa. 

c. Pelaksanaan Eksperimen  

1) Memberikan Pre-test 

Peneliti memberikan pre-test dengan 20 soal pilihan ganda kepada 

kelas eksperiment dan kelas control untuk mengukur hasil belajar siswa 

sebelum treatment (tindakan). 
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2) Melakukan Treatment 

Memberikan penjelasan materi dengan menerapkan model 

pembelajaran Problem Terbuka (Open Ended) kepada kelas eksperimen. 

Sedangkan penjelasan materi yang sama dengan menggunakan model 

pembelajaran biasa kepada kelas kontrol. 

3) Memberikan Post-test 

Peneliti memberikan tes tertulis setelah dilakukan tindakan  

(treatment) kepada kelas ekperimen dan kelas kontrol. Setelah itu di lakukan 

tahap pengolahan dan analisis data. 

6. Teknik Analisis Data 

       Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

Pembelajaran problem terbuka (Open Ended) peneliti menggunakan uji normalitas 

data, uji homogenitas data, dan uji hipotesis. Adapun penjabaran dari ketiganya 

adalah sebagai berikut. 

1. Uji normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah kedua kelompok tersebut 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunkan rumus uji Kai – 

kuadrat: 

   ∑          

       Keterangan : 
X2 = harga chi kuadrat 
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Fo = frekuensi yang diobservasi 
ft   = frekuensi yang teoritis 
Criteria pengujian jika X² (taraf signifikasi 5%) >X2 hitung < X² (taraf 
signifikasi 1%) maka berdistribusi  normal.38  

 
2. Uji homogenitas  

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok memiliki 

varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Untuk 

menguji kesamaan variant tersebut rumus yang digunakan : 

             

  Keterangan :  

      : variansi yang lebih besar 

      : variansi yang kecil 

3. Uji hipotesis  

Dalam menguji hipotesis ini peneliti menggunakan rumus uji “t” 

                

Keterangan: 

M1 dan M2              :   Rata Rata Kelompok eksperimen dan kelompok   kontrol 

SEM1 dan SEM2 : Standar Error kelompok eksperiemn dan kelompok    

kontrol.39 

                                                           
38 Anas Sudijono, Pengantar Pendidikan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 

389-390  



37 

 

K. Sistematika Pembahasan 

     Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka disajikan sistematika 

pembahasan penelitian ini, sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan      :  Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Variabel 

Penelitian, Definisi Operasional, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Metode Konvensional dan Model Pembelajaran Problem Terbuka (Open 

Ended) : Metode Konvensional, model pembelajaran  Problem Terbuka (Open 

Ended), langkah-langkahnya, keunggulan dan kelemahannya, hasil belajar, 

Tingkatan / taraf keberhasilan belajar, Ciri-ciri Perubahan Sebagai Hasil Belajar,  

serta mata pelajaran Al-Islam.  

Bab III Gambaran Umum SMP Muhammadiyah 6 Palembang : Letak Sekolah, 

Sejarah berdirinya, keadaan guru, pegawai, siswa, sarana dan prasarana sekolah 

dan kegiatan-kegiatan di SMP Muhammmadiyah 6 Palembang. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Deskripsi Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Terbuka (Open Ended) Pada Mata Pelajaran Al-Islam 

Materi Iman Kepada Hari Akhir, Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah 

diterapkannya Model Pembelajaran, Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Terbuka (Open Ended). 

Bab V :   Kesimpulan dan Saran. 
                                                                                                                                                                      

39 Ibid, hal. 346 -347 
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