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MOTTO

)٧: (إ إلرسأء.... إ ْن َأ ْح َسن ْ م ُْت َأ ْح َسن ْ م ُْت أ َِلنْ مف أس م ُْك
ِ
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi
dirimu sendiri ....” (Q.S. Al-Isra’: 7)
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ABSTRAK
Nama

: Lusi Yarni

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: Penggunaan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Skripsi ini membahas tentang Penggunaan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri
3 Tungkal Ulu. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas jenis
kolaboratif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data
digunakan metode tes dan observasi. Metode tes digunakan untuk mengetahui
kemampuan belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan
metode diskusi. Sedangkan metode observasi digunakan untuk mengukur
aktivitas guru dan siswa setiap siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,
penggunaan metode diskusi mampu meningkatkan hasil belajar Pendidikan
Agama Islam siswa di SMP Negeri 3 Tungkal Ulu yaitu 53% pada siklus I, 63%
pada siklus II dan 76% pada siklus III. Berdasarkan hasil analisis data yang
diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI menggunakan
metode diskusi dapat meningkatkan prestasi belajar siawa pada materi pokok
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dari peningkatan nilai posttest
di setiap siklus.

Kata Kunci :Metode diskusi, hasil belajar Pendidikan Agama Islam
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ABSTRACT
Name

: Lusi Yarni

Departement

: Islamic Education

Title

: The Use of Discussion Methods in Improving Student Learning
Outcomes in Subjects of Islamic Religious Education at State
Middle School 3 Tungkal Ulu, Batang Asam District,
Tanjung Jabung Barat District, Jambi Province

This thesis discusses the use of discussion methods in improving student learning
outcomes in Islamic religious education subjects in SMP Negeri 3 Tungkal Ulu.
This research is a collaborative type of class action research that is analyzed
descriptively qualitatively. In collecting data used test and observation methods.
The test method is used to determine students' learning abilities after participating
in learning by using the discussion method. While the observation method is used
to measure the activities of teachers and students each cycle. The results of this
study indicate that, the use of discussion methods can improve learning outcomes
of Islamic Religious Education students in SMP Negeri 3 Tungkal Ulu namely
53% in the first cycle, 63% in the second cycle and 76% in the third cycle. Based
on the results of the analysis of the data obtained, it can be concluded that PAI
learning using the discussion method can improve the learning achievement of the
subjects on the subject of avoiding alcoholism, gambling and contention from
increasing posttest scores in each cycle.
Keywords: Discussion method, learning outcomes of Islamic Religious Education
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha yang terencana dan sistematis untuk
membentuk perkembangan potensi dan kemampuan manusia agar bermanfaat
bagi kepentingan hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, maupun
sebagai warga Negara. Pendidikan akan dapat membawa kemajuan individu
dalam berbagai bidang bahkan akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah
SWT.
Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional, menjelaskan tujuan pendidikan Nasional adalah : “ untuk
mengembangkan 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 demokratis serta bertanggung
jawab” (Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional )
Metode pembelajaran sangat membantu dalam proses belajar, dengan
penggunaan metode pembelajaran membuat proses belajar lebih menarik,
berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
VIII B di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu diketahui terdapat
kendala-kendala dalam proses pembelajaran, hal ini dinyatakan oleh guru mata
pelajaran Pendidika Agama Islam VIII B “minat siswa dalam belajar rendah
siswa tidak terlalu memperhatikan materi apa yang di sampaikan guru, siswa
terkesan bosan, jenuh dan sibuk sendiri ketika guru menyampaikan materi yang
menyebabkan pada hasil belajar siswa menjadi rendah karena kurangnya siswa
dalam memahami materi yang disampaikan guru”. Hal ini diasumsikan karena
guru cenderung menyampaikan materi hanya dengan metode ceramah dan
hanya dibantu dengan media buku saja sehingga siswa merasa jenuh dan tidak
mendengarkan atau memperhatikan materi apa yang disampaikan guru. Jika
pembelajaran seperti itu, nantinya akan berdampak kepada pengtahuan anak
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karena anak kurang memperhatikan materi yang di sampaikan guru dan
akan menyebabkan anak kurang memahami materi dan membuat hasil
belajarnya menjadi rendah. Hal ini terbuktu dari nilai rata-rata hasil belajar
siswa kelas VIII B di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu yang
menunjukan bahwa siswa yang tuntas ada 8 orang siswa dan yang tidak tuntas
11 orang siswa dari 19 siswa, dengan nilai rata-rata 68,42 dan persentase yang
belum tuntas 42%. Hal ini sudah jelas belum memenuhi standar kriteria
ketuntasan minimum (KKM) <75.
Salah satu cara untuk menarik minat siswa adalah dengan menggunakan
metode yang di dalamnya siswa dengan guru dapat berinteraksi dengan baik.
Metode yang digunakan juga harus efektif, efisien dan menyenangkan, yaitu
dalam pembelajaran itu menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan
penerapannya relative menggunakan tenaga, usaha, biaya dan waktu yang
dikeluarkan semakin kecil.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Metode pembelajaran
merupakan peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Salah
satunya adalah metode diskusi. Karena metode diskusi akan menarik minat
siswa untuk belajar dengan di bantu media yang mendukung dan akan
mempermudah guru dalam menyampaikan materi, juga mempermudah siswa
untuk memahami isi materi. Melalui metode diskusi dapat menarik perhatian
dan dapat mengembangkan pengetahuan siswa.
Metode diskusi merupakan salah satu dari berbagai macam metode dalam
pembelajaran. Dengan penggunaan metode diskusi oleh guru di dalam kelas,
sehingga siswa di tuntut untuk aktif dalam memecahkan masalah, mencari
solusi dengan berdebat bersama temanya serta akan mengubah cara berpikir
siswa menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Metode
diskusi yang diterapkan di dalam kelas, dengan adanya bimbingan guru,
sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa.
Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dalam penelitian
ini mengambil judul “Penggunaan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang
Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”
B. Fokus Penelitian
Agar penelitian ini lebih terfokus maka permasalahan dalam penelitian ini
dibatasi oleh peneliti sebagai berikut :
1. Penelitian dilaksanakan pada kelas VIII B di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 3 Tungkal Ulu.
2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
diskusi sundicate group.
3. Materi pelajaran yang diteliti dalam pembelajaran kelas VIII B adalah
materi Menghindari minuman keras, Judi dan Pertengkaran.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penggunaan metode diskusi pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama
Negeri 3 Tungkal Ulu
2. Apakah penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII B
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu
3. Bagaiman kendala yang dihadapi dan solusinya
D. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Menghindari Minuman keras, Judi
dan Pertengkaran dapat meningkat dengan menggunakan metode diskusi di
kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu
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E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sekolah
Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil
kebijakan di sekolah tersebut.
2. Guru
Sebagai bahan acuan untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran
diskusi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat menerapkan
metode diskusi dengan lebih baik.
3. Siswa
Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam.
4. Bagi Penulis
(a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang media pembelajaran
yang lebih kreatif dan menyenangkan.
(b) Dapat memberikan informasi bagi peneliti sebagai calon pendidik agar
dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam terutama pada pokok bahasan pelaksanaan tata
cara penyelenggaraan jenazah.
(c) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual
1. Metode Diskusi
a. Pengertian Metode Diskusi
Metode diskusi terdiri dari dua kata yaitu metode dan diskusi. Kata
metode dalam

kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai cara

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar
tercapai sesuai yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk
memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang
ditentukan.
Menurut Ahmad Tafsir, metode adalah semua cara yang digunakan
dalam upaya mengajar. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Armai
Arief bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk
menyajikan bahan

pelajaran

agar

tercapai

tujuan pembelajaran

(Ahmad Tafsir, 2005,hal.131).
Metode adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang guru untuk
menyampaikan kandungan pelajaran kepada seorang murid untuk
mencapai tujuan yang terkandung dalam kurikulum (Hasan, 1985,hal.79).
Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara, jalan, atau alat
yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran.
Kata diskusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai
pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah, cara
belajar atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid
dan guru, murid dengan murid sebagai peserta diskusi. Dengan kata
lain, dalam diskusi ini siswa mempelajari sesuatu melalui cara
musyawarah diantara sesama mereka dibawah pimpinan atau bimbingan
guru dalam memecahkan masalah tertentu.
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Menurut Usman Basyiruddin bahwa metode diskusi ialah suatu cara
mempelajari

materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang

timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif.
Sedangkan menurut J.J. Hasibuhan dan Moejiono yang dikutip

oleh

Armai Arief, bahwa metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan
pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk
mengadakan pembahasan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat
kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu
masalah (Usman,hal.36).
Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode
diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui wahana
tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah
diperoleh, guna memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain metode
diskusi adalah salah satu alternatif metode/cara yang dapat dipakai oleh
guru di kelas dengan tujuan dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan
pendapat para siswa.
b. Tujuan Metode Diskusi
Menurut Nyi Ajah, (2012), ada beberapa tujuan metode diskusi,
yaitu untuk :
1) Melatih peserta didik mengembangkan keterampilan bertanya,
berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan bahasa.
2) Melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional.
3) Mengembangkan kemampuan berpikir sendiri dalam memecahkan
masalah sehingga tumbuh konsep diri yang lebih positif.
4) Mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam menemukan
pendapat.
5) Mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial.
6) Melatih peserta didik untuk berpendapat tentang sesuatu masalah.
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c. Langkah-Langkah Penggunaan Metode Diskusi
Untuk memudahkan dan memperlancar diskusi, sehingga materi
yang dibahas pada saat diskusi menjadi terarah dan mudah di pahami.
Terdapat beberapa metode diskusi menurut Mansyur (dalam Nuraini,
2018), yaitu :
1) Persiapan menentukan topik diskusi, yaitu membagi kelas menjadi
beberapa kelompok, merumuskan butir-butir pengarahan, petunjuk
dan antisipasi untuk kelancaran diskusi.
2) Pelaksanaan metode diskusi, yaitu menjelaskan topik diskusi,
memberi pengarahan diskusi, memilih dan menetapkan pimpinan
diskusi, sekretaris dan lainnya, kelompok melakukan diskusi, guru
mengontrol tiap kelompok untuk menjaga atau membantu kegiatan
diskusi, mengarahkan anggota kelompok, membantu meluruskan
pertanyaan atau jawaban anggota kelompok, kelompok melaporkan
hasil diskusi kemudian ditanggapi kelompok lainnya. Bila perlu
kelompok lain, membantu memberikan jawaban, hasil diskusi seluruh
kelompok ditulis dalam laporan, laporan dari hasil diskusi
disampaikan kepada guru atau pengajar oleh pimpinan diskusi
(moderator).
Menurut Trianto, (2012,hal.132) dalam Herijon, (2014), adapun
langkah-langkah penyelenggaraan diskusi dapat dilihat pada tabel 1
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Langkah-Langkah Diskusi
Tahapan

Kegiatan Guru

Tahap 1
Menyampaikan
mengatur setting
Tahap 2

Guru
tujuan

dan

menyampaikan

tujuan

pembelajaran khusus dan menyiapkan
siswa untuk berpartisipasi
Guru
dengan

mengarahkan
menguraikan

fokus

diskusi

aturan–aturan
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Mengarahkan diskusi

dasar,

mengajukan

pertanyaan–

pertanyaan awal, menyajikan situasi
yang

tidak

dapat

dengan

segera

dijelaskan, atau menyampaikan isu
diskusi
Guru

memonitor

antar

mengajukan
Tahap 3

pertanyaan,

mendengarkan

Menyelenggarakan diskusi

menanggapi

aksi,

gagasan
gagasan,

siswa,

melaksanan

aturan dasar, membuat catatan diskusi,
menyampaikan gagasan sendiri
Guru

Tahap 4

menutup

merangkum

Mengakhiri diskusi

Tahap 5

makna

atau

diskusi

diskusi

dengan

mengungkapkan
yang

telah

diselenggarakan kepada siswa
Guru menyuruh para siswa untuk

Melakukan tanya jawab singkat
tentang proses diskusi

memeriksa proses diskusi dan berpikir
siswa

d. Macam-Macam Metode Diskusi
Sebelum dilakukan diskusi di dalam kelas, untuk mempermudah
dalam penggunaan metode diskusi, maka ada beberapa macam metode
diskusi, yaitu :
1) Diskusi Informal
Diskusi ini terdiri dari satu diskusi yang peserta diskusi terdiri
dari murid-murid yang jumlahnya sedikit. Peraturan-peraturannya agak
longgar. Dalam diskusi informal ini hanya satu orang yang menjadi
pimpinan, tidak perlu ada pembantu-pembantu, sedangkan yang lainlainnya hanya sebagai anggota diskusi.
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2) Diskusi Formal
Diskusi ini berlangsung dalam suatu diskusi yang serba diatur
dari pimpinan sampai kepada anggota kelompok. Diskusi dipimpin oleh
seorang guru atau seorang murid yang dianggap cakap.
Diskusi yang diatur seperti di atas mempunyai kelemahan dan
kelebihan diantaranya :
a) Kelebihan
(1) Adanya partisipasi murid yang terarah terhadap pelajaran tersebut.
(2) Murid harus berfikir secara kritis, tidak sembarangan bicara.
(3) Murid dapat meningkatkan keberanian.
b) Kelemahan
(1) Banyak waktu yang terbuang.
(2) Diskusi kebanyakan berlangsung diantara murid yang pandaipandai saja (Syamsiyah, 2008).
3) Panel
Suatu kelompok kecil, biasanya 3-6 orang, mendiskusikan satu
subjek tertentu, duduk dalam suatu susunan semi melingkar, dipimpin
oleh seorang moderator. Panel ini secara fisik dapat berhadapan dengan
audience, dapat juga secara tidak langsung (misalnya panel di televisi).
Pada suatu panel yang murni, audience tidak ikut serta dalam diskusi.
4) Sundicate Group
Suatu kelompok (kelas) dibagi menjadi beberapa kelompok kecil
terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan
tugas tertentu. Guru menjelaskan garis besarnya problema kepada kelas
ia menggambarkan aspek-aspek masalah, kemudian tiap-tiap kelompok
(syndicate) diberi tugas untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Guru
menyediakan referensi atau sumber-sumber informasi lain.
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Setiap sindikat bersidang sendiri-sendiri atau membaca bahan,
berdiskusi, dan menyusun laporan yang berupa kesimpulan sindikat.
Tiap laporan dibawa ke siding pleno untuk di diskusikan lebih lanjut
(Putri, 2012).
5) Diskusi Simposium
Diskusi ini hampir sama dengan diskusi formal lainnya, hanya
saja diskusi symposium disampaikan oleh seorang pemrasaran atau
lebih (umumnya lebih). Pemrasaran secara bergiliran menyampaikan
uraian pandangannya mengenai topik yang sama atau salah satu
daritopik yang sama tersebut. Dan diskusi symposium ini biasanya
tidak mencari kebenaran tertentu.
6) Lecture Discussion
Diskusi ini dilaksanakan dengan membeberkan suatu persoalan,
kemudian didiskusikan. Disini biasanya hanya satu pandangan atau satu
persoalan saja (Hilyatul Jannah, 2014).
7) Informal Debate
Informal debate (diskusi tidak formal) adalah diskusi yang
dilaksanakan dalam kelompok-kelompok belajar dimana satu sama lain
bersifat face to face relationship (tatap muka dalam keakraban). Kelas
dibagi menjadi dua tim yang agak sama besarnya, dan mendiskusikan
subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan
perdebatan formal. Bahan yang cocok untuk diperdepatkan ialah yang
bersifat problematis, bukan yang bersifat factual (Hasibuan, 2001:20)
dalam Muhammad Kautsar, (2017).
8) Fish Bowl
Fish bowl berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari kata fish
dan bowl. Fish yang berarti “ikan” dan bowl yang berarti “mangkuk”.
Disebut metode diskusi mangkuk ikan atau fish bowl discussion, karena
orang yang mengamati jalannya diskusi seolahseolah melihat ikan
dalam mangkuk. Diskusi ini dipimpin oleh seorang ketua untuk
mengambil suatu keputusan. Tempat duduk diatur merupakan setengah
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lingkaran dengan dua atau tiga kursi kosong menghadap peserta
diskusi, seolah-olah melihat ikan yang berada dalam mangkuk (fish
bowl).
Sedangkan kelompok berdiskusi, kelompok pendengar yang ingin
menyumbangkan pikiran dapat masuk duduk di kursi kosong. Apabila
ketua diskusi mempersilahkan berbicara, ia dapat langsung berbicara,
dan meninggalkan kursi setelah selesai berbicara (Nana dan Awal :20)
dalam Muhammad Kautsar, (2017).
2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Menurut Yusfita, (2014,hal.13) pendidikan Islam pada hakekatnya
merupakan proses perubahan menuju ke arah yang positif. Menurut
Novia Ayuningtyas, (2016,hal.25) Pendidikan Agama Islam (PAI)
merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran
pokok (dasar) yang terdapat dalam Agama Islam. Menurut Hadim,
(2009,hal.3-4) pendidikan agama merupakan bimbingan dan latihan
untuk membiasakan anak bersifat dan bertingkah laku yang baik dengan
cara

memberi

suri

tauladan

yang baik,

mendidik

kecerdasan,

keterampilan dan kecakapan pada anak didik. Menurut Susiyanti,
(2016,hal.29) Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar yang
dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini,
memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Jadi, Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat disimpulkan merupakan
rumpun mata pelajaran yang dikembangkan untuk merubah tingkah laku
ke arah yang lebih baik serta melalui bimbingan pendidik sehingga
diharapkan pendidik bisa mengamalkan ajaran Islam di kehidupan seharihari.
Surah al-Hajj ayat 41
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ِعيِ الْوُ ٌْكَز
َ الزكَاةَ وَأَهَزُوا بِالْ َوعْزُوفِ وًََهَىْا
َّ ض أَقَاهُىا الصَّلَاةَ وَآَتَىُا
ِ ْى هَكٌََّّا ُهنْ فِي الْأَر
ْ ي ِإ
َ َّالذِي
14(ِولِلَّ ِه عَاقِبَ ُة الُْأمُور
َ)
“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,
niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan Zakat, menyuruh berbuat yang
ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah
kembali segala urusan “. (QS. 22:47).
Kaitannya dengan tujuan pendidikan sebagai berikut:
1.

Mewujudkan seorang yang selalu menegakkan kebenaran dan mencegah
kemunkaran.
2. Mewujudkan manusia yang selalu bertawakkal pada Allah
b. Metode Diskusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Agar hasil belajar Pendidikan Agama Islam dapat tercapai secara
lebih efektif dengan menggunakan metode diskusi, perlu diperhatikan
beberapa hal dalam penyelenggaraan metode diskusi tersebut. Ada
beberapa prinsip dasar yang perlu dipedomani oleh guru dalam
melakukan diskusi antara lain:
1) Melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi yang diadakan.
2) Diperlukan ketertiban dan keteraturan dalam mengemukakan pendapat
secara bergilir dipimpin seorang ketua atau moderator.
3) Guru berusaha mendorong siswa yang kurang aktif agar mengeluarkan
pendapatnya.
4) Siswa dibiasakan menghargai pendapat orang lain dalam menyetujui atau
menentang pendapat.
5) Aturan dan jalannya diskusi hendaknya dijelaskan kepada siswa yang
belum mengenal tata cara diskusi Sulaiman, (1991,hal.27-28) dalam
Muhammad Kautsar, (2017).
Di samping prinsip-prinsip di atas, dalam strategi penerapan
metode

diskusi juga perlu memperhatikan permasalahan yang akan

dibahas dalam metode tersebut, antara lain:
1)Permasalahan yang didiskusikan hendaknya menarik perhatian.
2)Persoalan yang didiskusikan adalah persoalan yang relative banyak
menimbulkan pertanyaan
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3)Peranan moderator yang aspiratif dan proposional.
4)Permasalahan yang didiskusikan hendaknya membutuhkan pertimbangan
dari berbagai pihak.
Dalam pelaksanaan metode diskusi harus ada suatu kerja sama
yang baik antar guru dan siswa agar diskusi tersebut berjalan dengan baik
dan lancar sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar
mengajar akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya seperti
tidak membiarkan siswa yang menguasai kelas atau siswa yang tidak
dapat mengungkapkan keberatannya karena malu atau enggan dengan
memberikan kesempatan berbicara kepada siswa yang lain merupakan
strategi-strategi lain yang harus digunakan oleh guru agar proses
pembelajaran dengan metode diskusi berjalan lancar dan dapat mencapai
tujuan pembelajaran yang baik.
Namun yang sangat perlu diperhatikan dalam menggunakan
metode diskusi, guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja, bukan
yang menguasai diskusi. Guru membangkitkan, memotivasi dan berusaha
semaksimal mungkin agar siswa dapat mengungkapkan pendapatnya,
mengutarakan keberatannya, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam
proses belajar.
3. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Menurut Sani ( 2015,hal.2 ) hasil belajar adalah suatu tahap
pencapaian aktual yang dibuktikan dalam bentuk perilaku baik pada aspek
kognitif, afektif maupun psiko motorik dapat dilihat dari kebiasaan, sikap
serta penghargaan.
Secara harfiah kata evaluasi berasal berasal dari bahasa inggris
evaluation, dalam bahasa arab al-taqdir, dalam bahasa indonesia berarti
nilai. Dengan demikian secara harfiah evaluasi pendidikan (education
evoluation = al-taqdir tarbawiy) dapat diartiakan sebagai : penilaian
dalam (bidang) pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan pendidikan (Sudijono,2013,hal.1)
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Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari
suatu pengevaluasian atau mengukur kemampuan peserta didik untuk
melihat gambaran sudah sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran
Usman dalam (Asep & Abdul,2012,hal.16) “menyatakan bahwa
hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan
rumusan tujuan intruksional yang direncanakan guru sebelumnya
dikelompokan kedalam tiga kategori, yaitu domain kognitif, afektif dan
psikomotorik”
a) Domain kognitif
1) Pengetahuan (kowledge), jenjang yang paling rendah dalam
kemampuan kognitif meliputi pengingatan tentang hal-hal yang
bersifat khusus atau universal, mengetahui metode dan proses,
pengingatan terhadap suatu pola struktur atau setting.
2) Pemahaman (comprehension), jenjang setingkat diatas pengetahuan
ini akan meliputipenerimaan dalam komunikasi secara aktual,
menempatkan hasil komunikasi dalam bentuk penyajian yang
berbeda, secara singkat tanpa merubah pengertian dan dapat
mengeksporasikan.
3) Aplikasi atau penggunaan prinsip atau metode pada situasi baru.
4) Analisa, jenjang yang keempat ini akan menyangkut terutama
kemampuan anak dalam memisah-misah terhadap suatu materi
menjadi bagian-bagian yang membentuknya, mendeteksi hubungan
diantara bagian-bagian itu dan cara materi dirorganisir.
5) Sintesa, jenjang yang sudah satu tingkat lebih sulit dari analisa
adalah meliputi anak untuk menaruhkan, menempatkan bagianbagian atau elemen satu/bersama sehingga membentuk suatu
keseluruhan yang koheren
6) Evaluasi, jenjang ini adalah yang paling atas atau yang dianggap
paling sulit dalam kemampuan pengetahuan anak didik.
b) Domain kemampuan sikap (Affective)
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1) Menerima atau memperhatikan, jenjang pertama ini akan meliputi
sifat sensitif terhadap adanya eksitensi suatu penomena tertentu
atau stimulus dan kesadaran yang merupakan perilaku kognitif
2) Merespon, dalam jenjang ini anak didik dilibatkan secara puas
dalam suatu subjek tertentu, dalam penomena atau suatu kegiatan
sehingga akan mencari-cari dan menambah kepuasan dari bekerja
dengannya atau terlibat didalamnya.
3) Penghargaan, pada level ini perilaku anak didik adalah konsisten
dan stabil, tidak hanya dalam persetujuan terhadap suatu nilai tetapi
juga pemilihannya terhadapnya dan keterikatannya pada suatu
pandangan atau ide tertentu.
4) Mengorganisasikan, dalam jenjang ini anak didik membentuk suatu
sistem nilai yang dapat menuntun perilaku.
5) Mempribadi (mewatak), pada tingkat akhir sudah ada internalisasi,
nilai-nilai telah mendapatan tempat, ada diri individu, organisir,
kedalam suatu sistem yang bersifat internal, memiliki kontrol
perilaku.
c) Ranah psikomotorik
1) Menirukan, apabila ditunjukan kepada anak didik suatu action yang
dapat diamati, maka anak didikakan membuat suatu tiruan dan
suatu action itu sampai pada tigkat sistem otot-ototnyadan dituntun
oleh dorongan kata untuk menirukan
2) Manipulasi, pada tingkat ini anak didik dapat menampilkan suatu
action seperti yang diajarkan dan juga tidak hanya diamati, anak
didik mulai membedakan antara satu set action dengan yang lain,
menjadi mampu memilih action yang diperlukan dan mulai
memiliki keterampilan.
3) Artikulasi (Articulation), yang utama disini anak didik telah dapat
mengkoordinasikan serentetan action dengan menetapkan urutan
secara tepat diantara action yang berbeda-beda.
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4) Keseksamaan (Prescision), ini meliputi kemampuan anak didik
dalam penampilan yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang
lebih tinggi dalam memproduksi suatu kegiatan tertentu.
5) Naturalisasi, tingkat terakhir kemampuan psikomotorik adalah
apabila anak telah dapat melakukan secara alami atau suatu action
yang teratur.
Hasil belajar perubahan prilaku secara keseluruhan bukan hanya
salah satu aspek potensi kemanusian saja (Suprijono,2011,hal.7).
Hasil belajar dapat diukur melalui evaluasi dengan menggunakan
alat ukur yang kualitasnya baik yaitu dengan tes hasil belajar.
(Djamarah,2008,hal.117) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses
dan hasil belajar sebagai berikut:
a) Faktorinternal ( berasal dari dalam diri siswa) meliputi :
1) Faktor kondisi fisik secara umum dan kondisi panca indra.
2) Faktor psikologi yaitu bakat, kecerdasan, motivasi, kemampuan dan
minat
b) Faktor eksternal ( berasal dari luar siswa ) meliputi :
1) Faktor lingkungan, yaitu lingkungan sosial dan alamiah.
2) Faktor instrumental, yaitu kurikulum, program, fasilitas, peran guru
dan strategi.
Hasil belajar dapat diukur dalam perubahan pengetahuan, sikap,
keterampilan kearah yang lebih baik. Hasil belajar menurut penjelasan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan
yang diperoleh peserta didik dari suatu proses belajar mengajar dan
tercermin dalam perubahan perilaku.
Hasil belajar dikatakan meningkat apabila kemampuan siswa
bertambah dari hasil sebelumnya. Hasil belajar digunakan untuk mengukur
seberapa jauh pengetahuan siswa dalam menguasai dan mengetahui materi
yang telah diajarkan
B. Hipotesis Tindakan
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Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir seperti yang diungkapkan
di atas, maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis tindakan yaitu :
apabila penggunaan metode diskusi diterapkan dengan langkah-langkah
pembelajaran yang benar, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII B SMPN 3 Tungkal Ulu,
Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Perencanaan I

Refleksi I

Siklus I

Pelaksaan I

Pengamatan I
Perencanaan II

Refleksi II

Siklus II

Pelaksanaan II

Pengamatan II

Perencanaan

Refleksi III

Siklus III

Pelaksanaan III
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Pengamatan III
Gambar 2.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Stephen Kemmis dan Mc
Taggart.
Tabel 2.1
Nilai Pra Siklus Metode Ceramah Kelas VIII SMP N 3 Tungkal Ulu
NO
Nama
Nilai
Tuntas
Tidak Tuntas
1

Abdi Hiro Setiawan

60



2

Afrizal

60



3

Anjeli

65



4

Asrefa Nisa Putri

5

Agus Balia Dani

75

6

Cici Rahmawati

50



7

Delvi Adellia

65



8

Dewi Sinta

70



9

Dila Annisa

60



10

Dita Mesi Putri

75



11

Heni Putria

75



12

Jumirawani

75



13

Lika Yulia

65



14

Nita Lestari

70



15

Naufal Prana Jaya

60



16

Refa Sefriani

75
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17

Sulis Tiawati Dian

75

18

Tiara Saputri

70

19

Yusuf Maulana

75





Keterangan :
≥ 75
75

: Tuntas.
: TidakTuntas
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SMP N 3 Tungkal Ulu
Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
pada bulan September 2019 di semester ganjil tahun ajaran 2019-2020.
Dengan menyesuaikan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII B
SMP N 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Batang Asam Tungkal
Ulu Provinsi Jambi
B. Rancangan Tindakan
1. Tindakan Penelitian Siklus I
a) Perencanaan
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan silabus, rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar observasi kinerja guru dan
aktifitas siswa, soal tes belajar.
b) Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama dilakukan dalam dua
kali pertemuan. Tahapan tindakan dilakukan oleh guru dengan
menerapkan media pembelajaran visual untuk meningkatkan prestasi
belajar siswa. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal
pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP N 3 Tungkal
Ulu Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi.
c) Observasi
Dilakukan selama proses pembelajaran dengan menggunakan
lembar observasi yang telah disiapkan dan mencatat kejadian-kejadian
yang tidak terdapat dalam lembar observasi dengan membuat lembar
catatan lapangan. Hal-hal yang diamati selama proses pembelajaran
adalah kegiatan pembelajaran dan aktivitas guru maupun siswa selama
pembelajaran.
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d) Refleksi
Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan evaluasi dari
pelaksanaan tindakan pada siklus I yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya. Jika hasil
yang diharapkan belum tercapai maka dilakukan perbaikan yang
dilakukan pada siklus ke II.
2. Tahapan Penelitian Siklus II
Pada akhir siklus I telah dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti
untuk mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan sebagai acuan dalam
pelaksanaan siklus II. Adapun pelaksaan pada siklus II secara rinci
meliputi langkah langkah, sebagai berikut :
a) Perencanaan
(1) Mendata masalah dan kendala yang dihadapi selama proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I.
(2) Merancang perbaikan unruk proses pembelajaran pada siklus II
berdasarkan refleksi pada siklus I.
(3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang
mengacu pada K13 sesuai dengan materi yang telah di tetapkan
dengan menggunakan Metode Diskusi.
(4) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang digunakan selama
proses pembelajaran.
(5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktifitas siswa
dan guru selama pembelajaran berlangsung.
(6) Menetapkan jenis data yang dikumpulkan baik data kualitatif
maupun kuantitatif.
b) Pelaksanaan Tindakan
Fokus pembelajaran pada siklus II adalah pada materi pelajaran
Pendidikan Agama Islam tentang globalisasi yang akan dilaksanakan
dalam 2 (Dua) jam pelajaran (1x Pertemuan).

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

21

(1) Kegiatan Awal :
(a) Menyajikan cerita dalam kehidupan sehari-hari yang
berhubungan dengan materi pembelajaran.
(b) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan
motivasi pada siswa dengan contoh-contoh kejadian yang
ada di lingkungan sekitar.
(2) Kegiatan Inti :
(a) Melakukan pretest untuk menjaring skor dasar siswa
sebelum materi diberikan.
(b) Melaksakan kegiatan kelompok dari buku mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam yang telah di persiapkan.
(c) Mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas
oleh wakil setiap kelompok.
(3) Kegiatan Akhir :
(a) Menyimpulkan pemahaman konsep setelah pembelajaran.
(b) Mengevaluasi tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan
pembelajaran.
(c) Memberikan penguatan kepada siswa.
(d) Selama proses pembelajaran akan di lakukan Observasi
oleh Observer pada akhir pembelajaran siklus II di peroleh
data observasi dan hasil belajar siswa, maka dapat diketahui
kelebihan dan kelemahan pembelajaran siklus II tersebut,
sehingga hasil refleksinya akan dibandingkan dengan data
Observasi dan hasil belajar siswa pada siklus I.
c) Observasi dan Evaluasi
Pada tahap ini di lakukan secara bersamaan pada waktu
proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan observasi penelitian
tindakan kelas delakukan oleh peneliti dan di bantu oleh observer
(pengamat)

dengan

menggunakan

lembar

observasi

untuk

mengetahui aktivitas siswa yang sedang belajar dan guru yang
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sedang

mengajar.

Sedangkan

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan siswa yaitu dengan mencatat nilai hasil belajar di
peroleh dari evaluasi hasil belajar Pendidikan Agama Islam.
d) Refleksi
Data hasil observasi dan hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran Pendidikan Agama Islam selanjutnya dilakuakan
analisis data sebagai data kajian untuk melakukan refleksi,
sehingga dapat diketahui perkembangan yang diperoleh dari
penggunaan media visual tiga dimensi bentuk model. Siklus II
setelah di refleksikan akan di bandingkan dengan data observasi
dan hasil belajar siswa pada siklus I.
3. Tahapan Penelitian Siklus III
Rencana tindakan siklus III dimaksudkan sebagai hasil refleksi dari
perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus II.
C. Desain dan Prosedur Tindakan
1. Desain Tindakan
Penelitian tindakan ini menggunakan model Stephen Kemmis
dan Mc Taggart dengan dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari
perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), observasi (observing)
dan refleksi (reflection). Penelitian tindakan ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana proses pembelajaran PAI berlangsung dengan
menggunakan metode Diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa
dan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah menerapkan
metode diskusi. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan September
2019 pada semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, di

SMP N 3

Tungkal Ulu Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Provinsi Jambi.
Prosedur penelitian tindakan ini diawali dengan dilakukannya
penelitian pendahuluan, dilanjutkan dengan tindakan pertama atau
siklus I yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi pada mata pelajaran PAI kelas VIII B SMP N 3 Tungkal Ulu
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Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi, penelitian akan dilanjutkan dengan pemberian tindakan kedua
atau siklus II sebagai perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran
pada siklus I dan selanjutnya pemberian tindakan ketiga sebagai
perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode
diskusi pada tahap tindakan I dan tindakan II.
2. Prosedur Tindakan
Tabel 3.1
Prosedur tindakan
Tahap
Pendahuluan

Kegiatan
1. Melakukan observasi ke SMP N 3 Tungkal
Ulu Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
Mengurus surat izin penelitian.
2. Membuat instrumen penelitian.
3. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
4. Melakukan wawancara dengan guru PAI di
sekolah tersebut dan menentukan kelas
subjek penelitian.
5. Melakukan observasi proses pembelajaran
di kelas penelitian.

Perencanaan

1. Menyiapkan kelas tempat penelitian.
2. Menyiapkan silabus mata pelajaran PAI.
3. Membuat Rancangan Pembelajaran (RPP)
4. Mendiskusikan RPP dengan kolaborator.
5. Menyiapkan lembar observasi guru dan
siswa,

catatan

lapangan,

pedoman

wawancara serta lembar observasi lain yang
dibutuhkan.
6. Menyiapkan

bahan

ajar

untuk

setiap
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pertemuan.
7. Merencanakan

pembelajaran

yang

menggunakan metode diskusi.
Pelaksanaan

1. Melakukan preetest.
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran.
3. Menyampaikan materi tentang Pendidikan
Agama Islam.
4. Menggunakan metode diskusi pada materi
pelajaran Pendidikan Agama Islam
5. Membuat kesimpulan
6. Menutup

proses

pembelajaran

dan

memberikan motivasi kepada siswa agar
giat belajar.
7. Memberikan postest.
Observasi

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan
bersamaan
selama

dengan

proses

pelaksanaan

pembelajaran

tindakan

berlangsung,

dengan mencatat pada lembar observasi dan
mencatat kejadian-kejadian lain pada lembar
lainnya.
Refleksi

Pada

tahap

ini

peneliti

bersama

guru

melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan
pada siklus I yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus
berikutnya.

D. Kriteria Keberhasilan Tindakan
Kriteria keberhasilan tindakan ini adalah apabila hasil belajar kognitif
siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII B mencapai
KKM atau lebih dengan persentase keberhasilan 75%.
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

25

E. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah bagian yang signifikan dalam
mengetahui validitas suatu penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam
Moleong “ sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata,
tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber
data merupakan asal informasi yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya
dan di olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Berarti data primer
merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugaspetugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun dalam penlitian ini, yang
menjadi data primer adalah hasil wawancara.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah guru
Pendidikan Agama Islam dan beberapa siswa. Jadi, pada penelitian ini peneliti
mengambil informan sebagian saja dan mengetahui informasi yang maksimal,
yang memenuhi kriteria sebagai informan yakni mereka yang menguasai dan
memahami, masih terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, mempunyai
waktu yang memadai untuk dimintai informasi, dan mereka yang tidak
cenderung meyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri, dan lainnya
yang dapat membantu dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam
bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Adapun yang akan menjadi data
sekunder dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil dokumentasi
yang berupa data tentang sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, struktur
organisasi, data guru dan karyawan, keadaan siswa, dan kondisi sarana
prasarana SMP N 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
F. Teknik Pengumpulan Data
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Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan prosedur
pengumpulan data sebagai berikut :
1. Metode Observasi
Pengertian observasi menurut Suharsimi Arikunto adalah pengamatan
yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan
menggunakan seluruh alat indra. Dalam metode ini, peneliti mengadakan
pengamatan dan pencatatan secara langsung. Posisi peneliti dalam metode ini
adalah sebagai pengamat sekaligus sebagai pencatat atau pelaku langsung dari
observasi yang dilakukan.
Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat,
mencatat fenomena yang muncul, dan memepertimbangkan hubungan
partisipatif dalam fenomena tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
metode observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dimana peneliti
melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan merekamnya
dalam bentuk catatan-catatan.
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian
berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan
apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dapat dapat
dibedakan menjadi observasi berperan serta (participan observation) dan
observasi nonpartisipan (non participant observation) adapun metode
observasi yang dipakai adalah metode observasi berperan serta yaitu peneliti
terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang
digunakan sumber data penelitian.
Observasi berperan serta adalah suatu kegiatan observasi di mana
observer (orang yang melakukan observasi) terlibat atau berperan serta dalam
lingkungan kehidupan orang-orang yang diamati. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan

dalam

observasi

berperan

serta

antara

lain

topografi,

menghilangkan kecurigaan, menjaga situasi agar tetap alami, jumlah atau
banyaknya aspek yang diobservasi, waktu yang dibutuhkan, intensitas atau
kekuatan respon, stimulus control (kondisi dimana prilaku muncul), dan
kualitas prilaku.
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Sehingga observasi berperan serta ini cocok untuk mengumpulkan data
tentang prilaku yang terjadi secara alami dalam konteks kebiasaan mereka
masing-masing. Penggunaan metode observasi mempunyai manfaat antara
lain peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan
situasi social, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh, dengan
observasi akan diperoleh pengalaman secara langsung.
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain,
metode dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda, dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa metode
dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu
laporan yang sudah tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumpulan
data dengan menggunkan metode dokumentasi adalah pengumpulan data
dengan mencatat, menyalin, dan mendokumentasikan data yang sudah ada
sebagai hasil penelitian.
Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian karena,:
1) merupakan sumber data yang stabil kaya dan mendorong, 2) berguna
sebagai bukti untuk suatu pengujian, 3) sesuai dengan penelitian kualitatif
yang sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks,
4) tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi, dan 5)
hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh
pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dalam penelitian ini metode
dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan profil
sekolah, sarana dan prasarana, aturan kedisiplinan dan menelaah konteks
sosial yang dapat menggambarkan subyek atau obyek yang diteliti sehingga
memperoleh informasi yang maksimal.
G. Instrumen Pengumpulan Data
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Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
sebagai berikut:
1. Tes
Tes dilakukan untuk memperoleh data prestasi belajar siswa. Tes
prestasi belajar ini digunakan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar
siswa pada ranah kognitif yang diberikan pada setiap siklus.
2. Lembar Observasi
Lembar observasi merupakan catatan yang menggambarkan tingkat
aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai kegiatan guru dan
peserta didik selama pembelajaran PAI berlangsung dengan menggunakan
stategi interview.
H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas
ini adalah:
1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menentukan prestasi
ketuntasan belajar dan mean (rata-rata) kelas. Adapun penyajian data
kuantitatif dipaparkan dalam bentuk presentase dan angka

sebagai

berikut:
a) Rumus untuk menghitung presentase ketuntasan belajar adalah
sebagai berikut:

b) Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut:
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Keterangan :
x

= Nilai rata-rata

∑x

= Jumlah semua nilai siswa

∑N

= Jumlah siswa
Perhitungan presentase dengan menggunakan rumus diatas harus

sesuai dan memperhatikan kriteria ketuntasan belajar siswa kelas VIII B
SMP N 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi yang dikelompokan dalam dua katagori yaitu
tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 3.2
Kriteria Ketuntasan Minimal PAI
Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

75

Tuntas

75

Tidak Tuntas

2. Data Kualitatif
Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah model analisis
interaksi Milles dan Huberman yaitu :
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah suatu proses seleksi, pemfokuskan,
penyederhanaan dan abstraksi dari catatan yang diperoleh dari
lapangan, menentukan tema dan menentukan batasan masalah.
b. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dengan merakit data yang telah
diperoleh dan telah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narisi
atau tulisan dengan menyusun kalimat secara logis dan sistematis
sehingga mudah dibaca dan dipahami.
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c. Verifikasi Data
Verifikasi data adalah menarik kesimpulan sejak pengumpulan
data yaitu dengan memahami arti dari berbagai hal yang diterima
dengan melakukan catatan pola-pola, pernyataan, arahan, sebab akibat
dan berbagai proposisi, supaya kesimpulan dapat dipertanggung
jawabkan.
I. Kisi-kisi Instrumen
a) Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru
Tabel 3.1
Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Guru
No

Tahap Kegiatan

No. Item

1.

Pra Pembelajaran

1,2,3

2.

Kegiatan Inti Pembelajaran

4,5,6

3.

Kegiatan Akhir Pembelajaran

7,8

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Observasi Aktivitas Peserta Didik
No.
No

Aspek

Indikator

Item

1

Kegiatan Visual

Membaca buku sumber atau referensi

1

2

Kegiatan Oral

Menjawab pertanyaan

3

Memberikan tanggapan

5

Kegiatan

Mendengar jawaban

4

Mendengar

Mendengar tanggapan

6

4

Kegiatan Menulis

Membuat kesimpulan pelajaran

9

5

Kegiatan

Bersemangat dalam pembelajaran PAI

7

3
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Emosional

Menjawab

pertanyaan

sesuai

8

kemampuan sendiri

b) Kisi-Kisi Instrumen Tes
Tabel 3.3
Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar
Ranah

Aspek yang dinilai
1. Mengingat

Kognitif

2. Memahami
3. Meneraokan
1. Penerimaan
2. Merespons
3. Menilai

Afektif

4. Mengorganisasikan
5. Bertanggung jawab
1. Persepsi
2. Kesiapan
3. Gerakan terbimbing

Psikomotorik

4. Gerakan terbiasa
5. Gerakan kompleks
6. Kreativitas

1. Jenis Instrumen
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
inisebagai berikut:
a) Instrumen Tes
Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada atau
sejumlah orang untuk mengukur hasil belajar siswa (Arikunto, dkk,
2008, hlm. 187). Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaanpertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari
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siswa dalam bentuk lisan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan. Tes
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes bentuk uraian.
b) Instrumen Non Tes
Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah
lembar observasi. Lembar observasi merupakan catatan yang
menggambarkan tingkat aktivitas peserta didik dalam proses
pembelajaran. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan
dan pencatatan mengenai kegiatan guru dan peserta didik selama
pembelajaran PAI berlangsung dengan menggunakan metode diskusi
2. Validasi Instrumen
Untuk memperoleh data yang objektif, shahih dan handal dalam
penelitian ini digunakan metode expert

judgment. Metode expert

judgment merupakan cara memvalidasi instrumen melalui penilaian para
ahli yang sesuai dengan bidangnya.
A. Keabsahan Data
1. Telaah Model Tindakan
Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian
ini adalah model Stephen Kemmis dan Mc Taggart dengan tiga
siklus.Masing-masing

siklus

terdiri

dari

perencanaan

(planning),

pelaksanaan (acting), observasi (observing) dan refleksi (reflection).Model
spiral ini merupakan model siklus berkelanjutan, dengan harapan pada
setiap tindakan menunjukkan peningkatan sesuai perubahan dan perbaikan
yang ingin dicapai.
2. Validitas Data
Teknik untuk menguji validasi data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain sebagai pengecekan atau
pembanding data itu (Lexy J. Moleong, 2005, hlm. 330). Triangulasi
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merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara
dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013, hlm. 330).
Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik
pengumpulan data.Triangulasi teknik pengumpulan data ini digunakan
untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui tes dan observasi.
B. Teknik Analisis Data
1. Rumus untuk menghitung ketuntasan belajar sebagai berikut:

Keterangan :
NA

= Nilai Akhir

2. Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar sebagai
berikut:

Keterangan:
PKB

= Persentase Ketuntasan Belajar

∑N

= Jumlah siswa

3. Rumus untuk menghitung nilai rata-rata sebagai berikut:

Keterangan:
x

= Nilai rata-rata

∑X

= Jumlah semua nilai siswa

∑N

= Jumlah siswa

4. Rumus untuk menghitung skor aktivitas guru sebagai berikut:
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Keterangan:
AG

= Aktivitas Guru

5. Rumus untuk menghitung skor aktivitas peserta didik sebagai berikut:

Keterangan:
APD

= Aktivitas Peserta Didik

6. Rumus untuk menghitung persentase skor aktivitas guru sebagai
berikut:

Keterangan:
PAG

= Persentase Aktivitas Guru

7. Rumus untuk menghitung persentase skor aktivitas peserta didik
sebagai berikut:

Keterangan :
PAPD: Persentase Aktivitas Peserta Didik
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Objektif Sasaran Penelitian
1. Profil Sekolah
SMP N 3 Tungkal Ulu terletak di Jln. Lintas Timur RT 03, Dusun
Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Provinsi Jambi Kode Pos. 36557. SMP N 3 didirikkan di atas lahan 1300
m2 .
2. Visi dan Misi Sekolah
SMP N 3 Tungkal Ulu mempunyai Visi, Berprestasi, Berprilaku,
Beriman dan Bertaqwa. Mempunyai misi antara lain:
a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang terprogram
efektif dan efesien sehingga siswa berkembang secara optimal.
b) Memerlukan semangan dan kekegairahan bekerja tenaga edukatif
dan tenaga adminitrasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik.
c) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler.
d) Memerlukan fungsi belajar yang kondusif dengan lingkungan yang
bersih, sehat dan nyaman.
e) Menumbuhkan kesiapan terhadap Agama yang dianut sehingga
menjadi sumber dalam bertindak.
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B. Deskripsi Pelaksanaan
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakn pada semester I Tahun
pelajaran 2019/2020, berlangsung selama kurang lebih satu bulan yaitu pada
bulan September sampai bulan Oktober 2019. Penelitian ini dilaksanakan di
SMP N 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Provinsi Jambi. Adapun sasaran penelitian tindakan kelas ini adalah
kelas VIII B dengan jumlah peserta didik 19 orang. Tahap tindakan yang akan
dilakukan terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua kali
pertemuan.
1. Siklus I
Pada siklus I ini penelitian dilakukan pada 5 September 2019.
Tahapan dalam penelitian siklus I yaitu:
a) Perencanaan (Planning)
Tahap perencanaan siklus I dimulai dengan mempersiapkan
berbagai komponen yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:
(1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
materi “Menghindari Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran”
(2) Menyiapkan media, sumber dan alat pembelajaran. Dalam
mendukung kelancaran proses pembelajaran.
(3) Menyiapkan pedoman observasi untuk guru dan peserta didik
yang telah disusun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk
mengetahui bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama
Islam dengan menggunakan metode diskusi
(4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes hasil belajar kognitif
bentuk uraian untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah
menggunakanmetodediskusi
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b) Pelaksanaan (Acting)
Tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di
siklus I ini terdiri dari tiga tahapan yang terdiri dari kegiatan awal
pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan akhir pembelajaran. Berikut
deskripsi pelaksanaan pembelajaran siklus I:
1. Kegiatan Awal Pembelajaran
Pada tahap ini guru mempersiapkan media pembelajaran yang
akan digunakan selama proses pembelajaran. Selanjutnya guru
mengucapkan salam, berdo’a bersama dan memeriksa kehadiran peserta
didik. Kemudian guru melakukan apersepsi, memotivasi siswa,
mengkondisikan kelas dan melakukan tanya jawab tentang menghindari
minuman keras, judi dan pertengkaran.
2. Kegiatan Inti Pembelajaran
Guru meminta masing-masing siswa membaca materi tentang
menghindari

minuman

menjelaskan

tentang

keras,

judi

menghindari

dan

pertengkarann.

minuman

keras,

judi

Guru
dan

pertengkaran. Pada pertemuan kedua, siswa mendiskusikan tentang
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dengan kelompok
diskusinya. Selama diskusi berlangsung guru terus mengamati
perjalanan diskusi kelompok sambil membimbing mereka. Jika terjadi
kekeliruan atau keraguan guru akan membantu meluruskan materi
tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran
3. Kegiatan Akhir Pembelajaran
Pada

tahap

ini

siswa

dengan

dibimbing

oleh

guru

menyimpulkan materi pembelajaran dengan menganalisis kembali hasil
diskusi kelompok. Guru menutup proses pembelajaran dengan berdo’a
bersama siswa dan mengucapkan salam kepada seluruh siswa sebelum
meninggalkan kelas.
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c) Pengamatan (Observing)
Observasi dilakukan secara langsung bersamaan dengan
pelaksanaan tindakan menggunakan lembar observasi untuk aktivitas
guru dan aktivitas peserta didik didapat juga hasil tes siklus I. Adapun
data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
(1) Lembar Observasi Aktivitas Guru
Tabel 4.1
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I
Skor
No

Indikator/Aspek yang diamati

1.

Guru menyiapkan silabus, RPP, soal posttest, lembar
observasi

aktivitas

peserta

didik

dan

1

2

3

4

5

√

media

pembelajaran.
2.

Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

√

berdo’a bersama dipimpin seorang peserta didik penuh
khidmat.
3.

Guru memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan

√

pembelajaran.
4.

√

Guru membagikan kelompok kepada masing-masing
peserta

didik

mempresentasikan

dan

meminta

materi

peserta

tentang

didik

menghindari

minuman keras, judi dan pertengkaran.
5.

Guru memberi kesempatan kepada peserta didik

√

menjawab pertanyaan dan memberi tanggapan serta
memberi apresiasi terhadap hal tersebut.
6.

Guru menyimpulkan hasil dari setiap prestensai

√
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kelompok
7.

Guru melakukan refleksi dengan melibatkan peserta

√

didik.
8.

Guru melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap

√

pelaksanaan pembelajaran.
24

JUMLAH SKOR

48%

Persentase

Keterangan :
1

: Sangat Kurang

(0-20%)

2

: Kurang

(21-40%)

3

: Cukup

(41-60%)

4

: Baik

(61-80%)

5

: Sangat Baik

(81-100%)

Dari hasil observasi aktivitas guru pada siklus I diperoleh
data bahwa guru telah melaksanakan sesuai dengan rencana
pelaksanaan

pembelajaran.

Namun

masih

beberapa

aspek

pembelajaran yang kurang dalam pelaksanaannya seperti guru
kurang mendalam menyampaikan materi dan melakukan refleksi
bersama peserta didik. Hasil skor pada lembar observasi aktivitas
guru menunjukkan persentase kegiatan guru pada siklus I masih
berada pada kategori cukup dengan hasil 48%.
(2) Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik
Tabel 4.2
Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus I
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Jumlah Skor
No

Indikator/Aspek yang diamati

1

2

3

4

5

Jml

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Peserta didik membaca pelajaran yang akan

-

16

21

16

-

53

-

-

30

20

20

70

-

-

36

28

-

64

18

30

-

-

48

3

4

5

6

7

8

tanggapan

-

18

30

-

-

48

6.

Peserta didik mendengarkan pendapat teman.

-

18

30

-

-

48

7.

Peserta didik bersemangat dalam mengikuti

-

8

45

-

-

53

-

-

33

32

-

65

-

-

51

8

-

59

dipelajari.
2.

Peserta didik memberikan pertanyaan kepada
kelompok lain yang telah dibagikan guru

3.

Peserta didik menjawab pertanyaan dari
kelompok yang bertanya sebelumnya.

4.

Peserta didik mendengarkan jawaban yang diberikan temannya.

1
5.

2
Peserta

didik

memberikan

terhadap jawaban teman.

pembelajaran
8.

Peserta didik menjawab pertanyaan sesuai
kemampuan diri sendiri.

9.

Peserta didik membuat kesimpulan tentang
materi pelajaran.
JUMLAH SKOR

508

Persentase

59%

Keterangan :
1

: Sangat Kurang

(0-20%)

2

: Kurang

(21-40%)

3

: Cukup

(41-60%)

4

: Baik

(61-80%)

5

: Sangat Baik

(81-100%)
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Dari hasil observasi aktivitas peserta didik pada siklus I
diperoleh data bahwa masih banyak peserta didik yang tidak
memperhatikan saat teman lain maju ke depan kelas dan masih
terlihat malu untuk memberikan tanggapan. Hasil skor pada lembar
observasi aktivitas peserta didik menunjukkan persentase kegiatan
peserta didik pada siklus I masih berada pada kategori cukup
dengan hasil 59%.
(3) Hasil Tes
Tabel 4.3
Hasil Tes Siklus I
Kualifikasi
No

Nama

Nilai

Tuntas

Tidak Tuntas
√

1.

Abdi Hiro Setiawan

70

2.

Afrizal

75

3.

Anjeli

60

√

4.

Asrefa Nisa Putri

60

√

5.

Agus Balia Dani

60

√

6.

Cici Rahmawati

80

7.

Delvi Adelia

60

√

8.

Dewi Sinta

60

√

9.

Dila Annisa

75

10. Dita Mesi Putri

60

11. Heni Putria

75

√

√

√
√
√
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12. Jumirawani

80

√

13. Lika Yulia

80

√

14. Nita Lestari

65

√

15. Naufal Prana Jaya

60

√

16. Refa Sefriani

75

√

17.

75

√

18. Tiara Saputri

80

√

19. Yusuf Maulana

60

Sulis Tiawati Dian

Jumlah Nilai

1.310

Nilai rata-rata

68,94

% Ketuntasan

√

47%
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53%

47%

Tuntas
Tidak Tuntas

Hasil Tes Siklus I

Gambar 4.1 Grafik Hasil Tes Siklus I
Berdasarkan tabel hasil tes di atas, rata-rata untuk nilai peserta
didik pada siklus I masih dibawah KKM yaitu 68,94. Pada grafik
terlihat peserta didik yang mencapai ketuntasan terdapat 9 orang
dengan persentase 47% dan peserta didik yang tidak tuntas terdapat 10
orang dengan persentase 53%. Dengan demikian, penelitian ini akan
dilanjutkan pada siklus II karena belum mencapai kriteria keberhasilan
tindakan yang peneliti harapkan.
a) Refleksi (Reflecting)
Pada tahap refleksi siklus I ini, bahwa kegiatan dengan
menggunakan metode diskusi pembelajaran peserta didik mampu
membuka pikiran, aktif dalam pembelajaran serta kreatif dalam
bertanya. Namun, pada pembelajaran siklus I menggunakan metode
diskusi ini masih terdapat kekurangan, diantaranya yaitu:
a. Masih

banyak

siswa

yang

tidak

mengikuti

skenario

pembelajaran dengan baik, seperti masih ada yang mengobrol
saat diskusi berlangsung dan tidak memperhatikan guru saat
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menjelaskan

menghindari

minuman

keras,

judi

dan

pertengkaran.
b. Alokasi waktu yang terbatas menyebabkan masih ada
kelompok yang tidak mendapat kesempatan memaparkan hasil
diskusinya

dan

di

akhir

pembelajaran

tidak

dapat

menyimpulkan pembelajaran bersama-sama.
Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan maka dari itu untuk
siklus II perlu diadakan perbaikan, diantaranya:
a. Mengingatkan siswa untuk lebih fokus dan serius melakukan
diskusi

dan

memperhatikan

dengan

baik

saat

guru

mendemonstrasikan materi pembelajaran di depan kelas.
b. Memaksimalkan alokasi waktu yang tersedia sehingga semua
kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya dan bisa
bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran.
2. Siklus II
Rencana tindakan siklus II dimaksudkan sebagai hasil refleksi dari
perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus I. Penelitian pada
siklus II akan dilaksanakan pada 17 September 2019. Berdasarkan refleksi
pada siklus I adapun tahapan kegiatan pada siklus II yang dilakukan
peneliti sebagai berikut:
a) Perencanaan (Planning)
Tahap perencanaan siklus II dengan mempersiapkan berbagai
komponen yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:
(1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
berbeda, dengan materi “Menghindari Minuman Keras, Judi
dan Pertengkaran”.
(2) Menyiapkan media, sumber dan alat pembelajaran. Dalam
mendukung kelancaran proses pembelajaran.
(3) Menyiapkan pedoman observasi untuk guru dan peserta didik
yang telah disusun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk
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mengetahui

bagaimana

proses

pembelajaran

dengan

menggunakan metode diskusi.
(4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes hasil belajar kognitif
bentuk uraian untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah
menggunakan metode diskusi pembelajaran PAI.
b) Pelaksanaan (Acting)
Tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di
siklus II ini terdiri dari tiga tahapan yang terdiri dari kegiatan awal
pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan akhir pembelajaran. Berikut
deskripsi pelaksanaan pembelajaran siklus II:
1. Kegiatan Awal Pembelajaran
Pada tahap ini guru mempersiapkan media pembelajaran yang
akan digunakan selama proses pembelajaran. Selanjutnya guru
mengucapkan salam, berdo’a bersama dan memeriksa kehadiran
peserta didik. Kemudian guru melakukan apersepsi, memotivasi siswa,
mengkondisikan kelas dan melakukan diskusi tentang menghindari
minuman keras, judi dan pertengkaran.
2. Kegiatan Inti Pembelajaran
Guru meminta masing-masing siswa membaca materi tentang
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran kemudian
memahaminya. Guru menjelaskan menghindari minuman keras, judi
dan pertengkaran menggunakan metode diskusi . Pada pertemuan
kedua, siswa mendiskusikan menghindari minuman keras, judi dan
pertengkara dengan kelompok diskusinya. Selama diskusi berlangsung
guru

terus

mengamati

perjalanan

diskusi

kelompok

sambil

membimbing mereka. Jika terjadi kekeliruan atau keraguan guru akan
membantu meluruskan materi tentang menghindari minuman keras,
judi dan pertengkaran
3. Kegiatan Akhir Pembelajaran
Pada

tahap

ini

siswa

dengan

dibimbing

oleh

guru

menyimpulkan materi pembelajaran dengan menganalisis kembali
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hasil diskusi kelompok. Guru menutup proses pembelajaran dengan
berdo’a bersama siswa dan mengucapkan salam kepada seluruh siswa
sebelum meninggalkan kelas.
c) Observasi (Observing)
Observasi dilakukan secara langsung bersamaan dengan
pelaksanaan tindakan menggunakan lembar observasi untuk aktivitas
guru dan aktivitas peserta didik didapat juga hasil tes siklus I. Adapun
data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
(1) Lembar Observasi Aktivitas Guru
Tabel 4.4
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II
Skor
No

Indikator/Aspek yang diamati

1.

Guru menyiapkan silabus, RPP, soal posttest, lembar
observasi

aktivitas

peserta

didik

dan

1

2

3

4

5

√

media

pembelajaran.
2.

Guru membuka pembelajaran dengan salam dan

√

berdo’a bersama dipimpin seorang peserta didik penuh
khidmat.
3.

Guru memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan

√

pembelajaran.
4.

Guru membagikan kelompok kepada masing-masing
peserta

didik

mempresentasikan

dan

meminta

materi

tentang

peserta

√

didik

menghindari

minuman keras, judi dan pertengkaran.
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5.

Guru memberi kesempatan kepada peserta didik

√

menjawab pertanyaan dan memberi tanggapan serta
memberi apresiasi terhadap hal tersebut.
6.

Guru memberikan tugas mandiri (posttest)

7.

Guru melakukan refleksi dengan melibatkan peserta

√
√

didik.
8.

Guru melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap

√

pelaksanaan pembelajaran.
29

JUMLAH SKOR

73%

Persentase

Keterangan :
1

: Sangat Kurang

(0-20%)

2

: Kurang

(21-40%)

3

: Cukup

(41-60%)

4

: Baik

(61-80%)

5

: Sangat Baik

(81-100%)

Dari hasil observasi aktivitas guru pada siklus II diperoleh
data bahwa guru masih kurang dalam melakukan refleksi bersama
peserta didik dan memberi kesempatan peserta didik memberi
tanggapan karena waktu pembelajaran yang digunakan kurang
maksimal. Hasil skor pada lembar observasi aktivitas guru
menunjukkan bahwa persentase kegiatan guru pada siklus II
mengalami peningkatan sebesar 13% yaitu dari 60% menjadi 73%
dan berada pada kategori baik.
(2) Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik
Tabel 4.5
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Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus II
Jumlah Skor
No

Indikator/Aspek yang diamati

1

2

3

4

5

Jml

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Peserta didik membaca pelajaran yang akan

-

-

36

28

-

64

-

-

27

24

20

71

-

-

30

36

-

66

10

21

28

-

59

3

4

5

6

7

8

tanggapan

-

10

21

28

-

59

6.

Peserta didik mendengarkan pendapat teman.

-

10

21

28

-

59

7.

Peserta didik bersemangat dalam mengikuti

-

-

27

40

-

67

-

-

30

36

-

66

-

-

27

40

-

67

dipelajari.
2.

Peserta didik memberikan pertanyaan kepada
kelompok lain yang dibagikan guru.

3.

Peserta

didik

kelompok

yang

menjawab

pertanyaan

memberi

pertanyaan

sebelumnya.
4.

Peserta didik mendengarkan jawaban yang diberikan temannya.

1
5.

2
Peserta

didik

memberikan

terhadap jawaban teman.

pembelajaran
8.

Peserta didik menjawab pertanyaan sesuai
kemampuan diri sendiri.

9.

Peserta didik membuat kesimpulan tentang
materi pelajaran.
JUMLAH SKOR

578

Persentase

68%

Keterangan :
1

: Sangat Kurang

(0-20%)

2

: Kurang

(21-40%)

3

: Cukup

(41-60%)
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4

: Baik

(61-80%)

5

: Sangat Baik

(81-100%)

Dari observasi aktivitas peserta didik diperoleh data bahwa
hasil skor pada lembar observasi aktivitas peserta didik
menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan metode
diskusi mulai dimengerti peserta didik dan mereka bersemangat
dalam mengikuti pembelajaran. Namun masih terdapat beberapa
peserta didik yang kurang memperhatikan teman lain ketika berada
di depan kelas. Hasil persentase kegiatan peserta didik pada siklus
II mengalami peningkatan sebesar 9% yaitu dari 59% menjadi 68%
dan berada pada kategori baik.
Tabel 4.6
Hasil Tes Siklus II
Kualifikasi
No

Nama

Nilai

1.

Abdi Hiro Setiawan

70

√

2.

Afrizal

70

√

3.

Anjeli

70

√

4.

Asrefan Nisa Putri

75

√

5.

Agus Balia Dani

80

√

6.

Cici Rahmawati

85

√

7.

Delvi Adelia

70

8.

Dewi Sinta

80

√

9.

Dila Annisa

75

√

Tuntas

Tidak Tuntas

√
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10. Dita Mesi Putri

70

√

11. Heni Putria

70

√

12. Jumirawani

80

√

13. Lika Yulia

80

√

14. Nita Lestari

75

√

15.

Naufal Prana Jaya

80

√

16.

Refa Sefriani

75

√

17.

Sulis Tiawati Dian

70

18. Tiara Sputri

80

19. Yusuf Maulana

70

Jumlah Nilai

1.410

Nilai rata-rata

74,21

√
√
√

58%

% Ketuntasan

58%

42%

Tuntas
Tidak Tuntas

Hasil Tes Siklus II
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Gambar 4.2 Grafik Hasil Tes Siklus II
Berdasarkan tabel hasil tes di atas, rata-rata untuk nilai peserta
didik pada siklus II mengalami peningkatan sebanyak 5 dari 69
menjadi 74. Pada grafik terlihat peserta didik yang mencapai
ketuntasan terdapat 11 orang dengan persentase 58% dan peserta didik
yang tidak tuntas terdapat 8 orang dengan persentase 42%.Ketuntasan
belajar peserta didik mengalami peningkatan pada siklus II ini, namun
hasil yang dicapai belum sesuai dengan kriteria keberhasilan tindakan
yang peneliti harapkan. Dengan demikian, penelitian ini dilanjutkan
pada siklus III.
d) Refleksi (Reflecting)
Pada tahap refleksi siklus II ini, bahwa kegiatan dengan
menggunakan metode diskusi peserta didik mampu membuka pikiran,
aktif dalam pembelajaran serta kreatif dalam bertanya. Hasil refleksi
proses pembelajaran pada siklus II diantaranya yaitu:
a. Masih ada peserta didik yang tidak mendengarkan dan
memperhatikan teman lain yang sedang membaca materi dan
masih ada peserta didik yang ingin memberikan tanggapan
terlihat malu untuk mengemukakannya di hadapan teman lain.
b. Hasil tes pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I,
terdapat 12 orang peserta didik yang tuntas dan 7 orang yang
tidak tuntas. Namun persentase ketuntasan belajar peserta didik
belum mencapai hasil yang peneliti harapkan.
c. Aktivitas guru dan aktivitas peserta didik juga meningkat dan
berada pada kategori baik.
Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan maka dari itu untuk
siklus III perlu diadakan perbaikan, diantaranya:
a. Mengingatkan

siswa

untuk

tetap

fokus

saat

proses

pembelajaran dan memperhatikan guru saat menjelaskan materi
pembelajaran.
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b. Melakukan revisi rencana tindakan siklus II untuk dijadikan
rencana tindakan pada siklus III.
Peneliti mempelajari dan menguasai metode diskusi.
3. Siklus III
Hasil analisis dan refleksi dari siklus II diharapkan adanya
perbaikan pada siklus III. Diharapkan setelah siklus ini, tindakan yang
diberikan bisa mencapai hasil yang diharapkan peneliti. Penelitian siklus
III dilaksanakan pada 24 September 2019. Adapun tahapan kegiatan pada
siklus III yang dilakukan peneliti sebagai berikut:
a) Perencanaan (Planning)
Tahap perencanaan siklus III dengan mempersiapkan berbagai
komponen yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:
(1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
berbeda, dengan materi “Menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran”
(2) Menyiapkan media, sumber dan alat pembelajaran. Dalam
mendukung kelancaran proses pembelajaran.
(3) Menyiapkan pedoman observasi untuk guru dan peserta didik
yang telah disusun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk
mengetahui

bagaimana

proses

pembelajaran

dengan

menggunakan metode diskusi berlangsung.
(4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes hasil belajar bentuk uraian
untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan
metode diskusi pada pembelajaran.
b) Pelaksanaan (Acting)
Tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di
siklus III ini terdiri dari tiga tahapan yang terdiri dari kegiatan awal
pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan akhir pembelajaran. Berikut
deskripsi pelaksanaan pembelajaran siklus III:
1. Kegiatan Awal Pembelajaran
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Pada tahap ini guru mempersiapkan media pembelajaran yang
akan digunakan selama proses pembelajaran. Selanjutnya guru
mengucapkan salam, berdo’a bersama dan memeriksa kehadiran
peserta didik. Kemudian guru melakukan apersepsi, memotivasi siswa,
mengkondisikan

kelas

dan

melakukan

tanya

jawab

tentang

menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran.
2. Kegiatan Inti Pembelajaran
Guru meminta masing-masing siswa membaca materi tentang
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran kemudian
memahami

dan

menerapkannya.

menggunakan

metode

diskusi.

Guru

Pada

menjelaskan

pertemuan

ini,

materi
siswa

mendiskusikan tata cara mengkafani jenazah dengan kelompok
diskusinya. Selama diskusi berlangsung guru terus mengamati
perjalanan diskusi kelompok sambil membimbing mereka. Jika terjadi
kekeliruan atau keraguan guru akan membantu meluruskan materi
tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran.
3. Kegiatan Akhir Pembelajaran
Pada

tahap

ini

siswa

dengan

dibimbing

oleh

guru

menyimpulkan materi pembelajaran dengan menganalisis kembali
hasil diskusi kelompok. Guru menutup proses pembelajaran dengan
berdo’a bersama siswa dan mengucapkan salam kepada seluruh siswa
sebelum meninggalkan kelas.
c) Observasi (Observing)
Observasi dilakukan secara langsung bersamaan dengan
pelaksanaan tindakan menggunakan lembar observasi untuk aktivitas
guru dan aktivitas peserta didik.Adapun data yang diperoleh adalah
sebagai berikut:
(1) Lembar Observasi Aktivitas Guru
Tabel 4.7
Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus III
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Skor
No

Indikator/Aspek yang diamati

1.

Guru menyiapkan silabus, RPP, soal posttest, lembar
observasi

aktivitas

peserta

didik

dan

1

2

3

4

5
√

media

pembelajaran.
2.

√

Guru membuka pembelajaran dengan salam dan
berdo’a bersama dipimpin seorang peserta didik penuh
khidmat.

3.

√

Guru memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan
pembelajaran.

4.

√

Guru membagikan kelompok kepada masing-masing
peserta

didik

mempresentasikan

dan

meminta

materi

peserta

tentang

didik

menghindari

minuman keras, judi dan pertengkaran.
5.

√

Guru memberi kesempatan kepada peserta didik
menjawab pertanyaan dan memberi tanggapan serta
memberi apresiasi terhadap hal tersebut.

6.

Guru memberikan tugas mandiri (posttest)

√

7.

Guru melakukan refleksi dengan melibatkan peserta

√

didik.
8.

√

Guru melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pembelajaran.
JUMLAH SKOR
Persentase

34
85%
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Keterangan :
1

: Sangat Kurang

(0-20%)

2

: Kurang

(21-40%)

3

: Cukup

(41-60%)

4

: Baik

(61-80%)

5

: Sangat Baik

(81-100%)

Dari hasil observasi aktivitas guru pada siklus II diperoleh
data

bahwa

guru

sudah

melakukan

proses

pembelajaran

menggunakan metode diskusi dengan maksimal. Hasil skor pada
lembar observasi aktivitas guru pada siklus III mencapai 85% dan
berada pada kategori sangat baik.
(2) Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik

Tabel 4.8
Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus III
Jumlah Skor
No

Indikator/Aspek yang diamati

1

2

3

4

5

Jml

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Peserta didik membaca pelajaran yang akan

-

-

12

60

-

72

-

-

-

56

25

81

dipelajari.
2.

Peserta didik melontarkan pertanyaan pada
kelompok yang dibagikan guru.
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3.

Peserta didik menjawab pertanyaan pada

-

-

12

60

-

72

4

27

32

-

63

yang dilontarkan dari kelompok lain
4.

Peserta didik mendengarkan jawaban yang diberikan temannya.

5.

Peserta

didik

memberikan

tanggapan

-

4

27

32

-

63

6.

Peserta didik mendengarkan pendapat teman.

-

4

27

32

-

63

1

2

3

4

5

6

7

8

7.

Peserta didik bersemangat dalam mengikuti

-

-

9

40

30

79

-

-

24

40

5

69

-

-

15

40

20

75

terhadap jawaban teman.

pembelajaran PAI
8.

Peserta didik menjawab pertanyaan sesuai
kemampuan diri sendiri.

9.

Peserta didik membuat kesimpulan tentang
materi pelajaran.
JUMLAH SKOR

637

Persentase

75%

Keterangan :
1

: Sangat Kurang

(0-20%)

2

: Kurang

(21-40%)

3

: Cukup

(41-60%)

4

: Baik

(61-80%)

5

: Sangat Baik

(81-100%)

Dari observasi aktivitas peserta didik diperoleh data bahwa
hasil skor pada lembar observasi aktivitas peserta didik
menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan metode
diskusi semakin dimengerti peserta didik dan mereka bersemangat
dalam mengikuti pembelajaran. Hasil persentase kegiatan peserta
didik pada siklus III mengalami berada pada kategori baik.
Tabel 4.9
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Hasil Tes Siklus III
Kualifikasi
No

Nama

Nilai

1.

Abdi Hiro Setiawan

70

2.

Afrizal

80

√

3.

Anjieli

80

√

4.

Asrefa Nisa Putri

80

√

5.

Agus Balia Dani

80

√

6.

Cici Rahmawati

90

√

7.

Delvi Adelia

75

√

8.

Dewi Sinta

75

√

9.

Dila Annisa

70

√

Tuntas

Tidak Tuntas
√

√
√

10. Dita Mesi Putri

70

11. Heni Putria

80

√

12. Jumirawani

85

√

13. Lika Yulia

85

√

14. Nita Lestari

70

15.

Naufal Prana Jaya

75

√

16.

Refa Sefriani

80

√

17. Sulis Setiawati Dian

80

√

√
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18. Tiara Saputri

85

√

19. Yusuf Maulana

70

√

Jumlah Nilai

1.485

Nilai rata-rata

78,15
79%

% Ketuntasan

79%

Tuntas
21%

Tidak Tuntas

Hasil Tes Siklus III

Gambar 4.3 Grafik Hasil Tes Siklus III
Berdasarkan tabel hasil tes di atas, rata-rata untuk nilai peserta
didik pada siklus III mengalami peningkatan sebanyak 4 dari 74
menjadi 78. Pada grafik terlihat peserta didik yang mencapai
ketuntasan terdapat 15 orang dengan persentase 79% dan peserta didik
yang tidak tuntas terdapat 4 orang dengan persentase 21%. Hal ini
menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan metode diskusi
meningkat dan telah mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang
diharapkan oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian dianggap cukup
sampai siklus III.
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e) Refleksi (Reflecting)
Dari pelaksanaan tindakan pada siklus III ini, setelah
menganalisis data-data yang ada pada penelitian, dapat disimpulkan
hasil tes pada siklus III sudah mencapai KKM. Secara presentase hasil
belajar siswa mencapai 79%, sedangkan persentase hasil observasi
aktivitas guru siklus III mencapai 85% dan persentase hasil observasi
aktivitas peserta didik mencapai 75%. Melihat hasil yang telah
maksimal, peneliti beranggapan bahwa penelitian dapat dihentikan.

1. Lembar Observasi Aktivitas Guru

60%

73%

85%

Aktivitas Guru

Siklus I

Aktivitas Guru
Siklus II

Siklus III

Gambar 4.5 Grafik Aktivitas Guru Per Siklus
Berdasarkan hasil skor pada lembar observasi aktivitas guru yang
terlihat pada diagram di atas, pada siklus I persentase aktivitas guru
mencapai 60% dan pada siklus II meningkat menjadi 75% kemudian pada
siklus III semakin meningkat dengan persentase mencapai 85% dan berada
pada kategori sangat baik.
2. Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik
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68%

75%

59%

Aktivitas Peserta Didik

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Gambar 4.6 Grafik Aktivitas Peserta Didik
Berdasarkan hasil skor pada lembar observasi aktivitas peserta
didik yang terlihat pada diagram di atas, persentase pada siklus I mencapai
59%. Dari hasil observasi tersebut aktivitas peserta didik terlihat belum
mengerti dengan alur pembelajaran menggunakan metode diskusi. Pada
siklus II terlihat bahwa peserta didik mulai menyesuaikan dengan alur
pembelajaran menggunakan metode diskusi strategi, hal ini terbukti dari
persentase aktivitas peserta didik pada siklus II mencapai 68%. Pada siklus
III, alur pembelajaran menggunakan strategi metode diskusi semakin
dimengerti peserta didik dan mereka bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran. Persentase aktivitas peserta didik pada siklus III ini
mencapai 75% dan berada pada kategori baik.
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3. Hasil Tes
79%
58%
47%

Tuntas

Siklus I

Siklus II
Siklus III

Gambar 4.4 Grafik Hasil Tes Per Siklus
Berdasarkan diagram di atas, persentase hasil belajar peserta didik
pada siklus I yaitu 47% peserta didik yang tuntas dan 53% peserta didik
yang tidak tuntas. Persentase pada siklus I masih belum mencapai kriteria
keberhasilan tindakan yang diharapkan. Pada siklus II persentase hasil
belajar peserta didik yaitu 58% peserta didik tuntas dan 42% peserta didik
yang tidak tuntas. Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan,
namun belum juga mencapai kriteria keberhasilan tindakan yang
diharapkan. Namun, setelah dilakukan banyak perbaikan pada siklus I dan
siklus II, hasil belajar peserta didik pada siklus III mencapai 79% peserta
didik yang tuntas dan hanya 21% peserta didik yang tidak tuntas. Hal ini
menunjukkan bahwa intervensi tindakan yang diharapkan telah tercapai.

62
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Tabel 4.11
Hasil Penelitian Per Siklus
Hasil Tes

Aktivitas Guru

Aktivitas Peserta Didik

I

II

III

I

II

III

I

II

III

47%

58%

79%

60%

73%

85%

59%

68%

75%

C. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan hasil belajar
peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui penerapan
metode diskusi. Dengan menerapkan strategi tersebut dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam, peserta didik akan lebih aktif dalam proses
pembelajaran dan lebih memahami materi secara mendalam.
Pada pelaksanaannya penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus mulai
dari Selasa, 3 September 2019 sampai Kamis, 3 Oktober 2019. Dari analisis
data ketiga siklus yang telah dilaksanakan terlihat adanya peningkatan hasil
belajar

peserta

didik

setelah

menggunakan

metode

diskusi

untuk

meningkatkan hasil belajar, hal tersebut juga didukung oleh aktivitas peserta
didik yang juga meningkat tiap siklusnya.
Tes diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir siklus. Pada
siklus I belum ada peningkatan hasil belajar yang disebabkan beberapa faktor.
Diantaranya yaitu peserta didik tidak fokus dengan metode diskusi, peserta
didik asik dengan diri sendiri sehingga hal ini menjadikan peserta didik yang
lain menjadi tidak fokus, selain itu alokasi waktu yang ada belum bisa
dimaksimalkan oleh guru sehingga masih ada peserta didik yang tidak
mendapatkan kesempatan.
Dengan adanya evaluasi pada siklus I, pelaksanaan pembelajaran pada
siklus II mulai maksimal. Namun, hasil belajar peserta didik belum mencapai
kriteria keberhasilan tindakan yang diharapkan peneliti. Dengan demikian,
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tindakan dilanjutkan pada siklus III. Evaluasi yang selalu dilakukan pada akhir
setiap siklus menjadikan hasil belajar peserta didik pada siklus III ini
mengalami peningkatan yaitu dari siklus I 47%, siklus II 58% dan siklus III
79%. Ini berarti hasil belajar peserta didik telah mencapai kriteria keberhasilan
tindakan yang diharapkan.
Meningkatnya hasil belajar peserta didik tidak terlepas dari aktivitas
guru dalam menerapkan metode diskusi. Hal ini terlihat dari hasil observasi
aktivitas guru yang terus meningkat di setiap siklus. Pada siklus I hasilnya
mencapai 60%, pada siklus II mencapai 73% dan pada siklus III mencapai
85% dan berada pada kategori sangat baik.
Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran ternyata juga
berdampak positif terhadap hasil belajar. Peningkatan aktivitas peserta didik
menggunakan metode diskus terlihat pada setiap siklusnya. Pada siklus I hasil
observasi aktivitas peserta didik mencapai 59%, pada siklus II mencapai 68%
sedangkan pada siklus III mencapai 75% dan berada pada kategori baik.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, maka
metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah pada BAB I, kesimpulan dari penelitian
tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari tiga siklus ini yaitu sebagai berikut:
1. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan
metode diskusi di kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama
Negeri 3 Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi berlangsung secara
efektif.
2. Metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi pokok
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dikelas
VIII B Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu
Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi. Hal ini dapat diketahui dengan peningkatan
hasil belajar peserta didik pada setiap siklus. Siklus I 47%,
siklus II 58% dan siklus III 79%.
B. Implikasi
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:
1. Bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran
Pendidikan Agama Islam.
2. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu Provinsi Jambi guna
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam.
3. Bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya
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C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian penerapan metode diskusi dalam
meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tungkal Ulu Kecamatan
Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, maka dapat
diajukan saran-saran dan diharapkan dapat menjadi bahan bagi beberapa
pihak, antara lain:
1. Bagi Kepala Sekolah
a) Diharapkan jika hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi
lembaga pendidikan untuk selalu meningkatkan motivasi dan hasil
belajar peserta didik.
b) Diharapkan mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada guru
dalam

mengembangkan

strategi

pembelajaran

dan

dapat

menggunakan fasilitas yang telah disediakan secara maksimal.
2. Bagi Guru PAI
a) Agar melanjutkan menerapkan metode diskusi dan melakukan
perbaikan-perbaikan untuk memaksimalkan penggunaan metode
diskusi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
b) Sebelum

menerapkan

metode

diskusi

guru

diharapkan

memperdalam terlebih dahulu metode tersebut dan memberikan
pemahaman kepada peserta didik sebelum menerapkannya agar
pelaksanaan pembelajaran berjalan maksimal.
3. Bagi Peserta Didik
a) Diharapkan agar peserta didik bersungguh-sungguh dalam belajar
dan selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran.
b) Peserta didik sebaiknya jangan malu untuk bertanya kepada guru
mengenai materi pembelajaran yang kurang dimengerti dan jangan
takut untuk mengemukakan pendapat di depan teman-teman lain.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah/Madrasah : SMP N 3 Tungkal Ulu
Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas/Semester

: VIII/Ganjil

Materi Pokok

: Menghindari Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran

Alokasi Waktu

: 4 JP

A. Kompetensi Inti (KI) :
KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2.

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural

berdasarkan

rasa

ingintahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4.Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan

ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.1 Memahami

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1 Menjelaskan apa itu minuman keras
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menghindari

3.1.2 Menjelaskan apa itu judi

minuman keras, 3.1.3 Menjelaskan apa itu pertengkaran
judi

dan 3.1.4 Menjelaskan menghindari minuman keras

pertengkaran

3.1.5 Menjelaskan menghindari perjudian
3.1.6 Menjelaskan menghindari pertengkaran

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah

mengamati,

menanya,

mengeksplorasi,

mengasosiasi

dan

mengkomunikasikan peserta didik mampu:
1. Menjelaskan apa itu minuman keras
2. Menjelaskan apa itu judi
3. Menjelaskan apa itu pertengkaran
4. Menjelaskan menghindari minuman keras
5. Menjelaskan menghindari perjudian
6. Menjelaskan menghindari pertengkaran
D. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama

:Minuman keras, judi dan pertengkaran

2. Pertemuan Kedua

:Cara menghindari minuman keras, judi dan

pertengkaran
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Scientific

2. Metode

: Diskusi

F. Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media :
a. Laptop
b. LCD
2. Sumber Belajar :
a. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pegangan siswa kelas
VIII
b. Internet
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama (2x40 menit)
1. Guru meminta peserta didik mengamati penjelasan guru tentang minuman
keras, judi dan pertengkaran.
2. Peserta didik mengemukakan hasil penjelasan dan menyimak
3. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan
peserta didik tentang diskusi yang telah dilaksakan oleh peserta didik
4. Peserta didik secara bergantian mengemukakan penjelasan tentang materi.
5. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang
dikemukaan peserta didik tentang materi
6. Guru memberikan beberapa contoh dampak minuman keras, judi dan
pertengkaran
7. Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh
guru
8. Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan
materi.
9. Peserta didik memperdalam materi tentang menghindari minuman keras,
judi dan pertengkaran.
10. Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok
yang dibuat
11. Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil
memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
12. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil
diskusi tersebut
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Pertemuan Kedua (2x40 menit)
1. Guru membentuk kelompok, dengan meminta siswa berhitung 1 sampai 5.
Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer yang
sama.
2. Guru memberi judul materi pengurusan jenazah, masing-masing kelompok
diberi topik yang sama: Tentang menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran.
3. Guru mejelaskan tentang menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran masing-masing kelompok mengamatinya.
4. Guru meminta tiap kelompok siswa untuk mendiskusikan tentang
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran.
5. Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan dalam diskusi.
Kegiatan akhir pembelajaran
1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk
menyimpulkan materi.
2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan
secara mandiri.
H. Penilaian
Pengetahuan
a. Teknik Penilaian

: Tes Tertulis

b. Bentuk Instrumen

: Uraian

c. Instrumen Penilaian

: Terlampir

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Rini Kartini, S.Ag.

Guru PAI

Waldi Yussanto, S.Sos.I

Jambi, 9 September 2019
Mahasisawa

Lusi Yarni
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah/Madrasah : SMP N 3 Tungkal Ulu
Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas/Semester

: VIII/Ganjil

Materi Pokok

: Menghindari Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran

Alokasi Waktu

: 4 JP

A. Kompetensi Inti (KI) :
KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2.

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural

berdasarkan

rasa

ingintahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4.Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan

ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.2 Memahami

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1

Menjelaskan apa itu minuman keras
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menghindari

3.1.2 Menjelaskan apa itu judi

minuman keras, 3.1.3 Menjelaskan apa itu pertengkaran
judi

dan 3.1.4 Menjelaskan menghindari minuman keras

pertengkaran

3.1.5 Menjelaskan menghindari perjudian
3.1.6 Menjelaskan menghindari pertengkaran

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah

mengamati,

menanya,

mengeksplorasi,

mengasosiasi

dan

mengkomunikasikan peserta didik mampu:
1. Menjelaskan apa itu minuman keras
2. Menjelaskan apa itu judi
3. Menjelaskan apa itu pertengkaran
4. Menjelaskan menghindari minuman keras
5. Menjelaskan menghindari perjudian
6. Menjelaskan menghindari pertengkaran
D. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama

:Minuman keras, judi dan pertengkaran

2. Pertemuan Kedua

:Cara menghindari minuman keras, judi dan

pertengkaran
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Scientific

2. Metode

: Diskusi

F. Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media :
a. Laptop
b. LCD
2. Sumber Belajar :
a. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pegangan siswa kelas
VIII
b. Internet
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama (2x40 menit)
1. Guru meminta peserta didik mengamati penjelasan guru tentang minuman
keras, judi dan pertengkaran.
2. Peserta didik mengemukakan hasil penjelasan dan menyimak
3. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan
peserta didik tentang diskusi yang telah dilaksakan oleh peserta didik
4. Peserta didik secara bergantian mengemukakan penjelasan tentang materi.
5. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang
dikemukaan peserta didik tentang materi
6. Guru memberikan beberapa contoh dampak minuman keras, judi dan
pertengkaran
7. Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh
guru
8. Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan
materi.
9. Peserta didik memperdalam materi tentang menghindari minuman keras,
judi dan pertengkaran.
10. Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok
yang dibuat
11. Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil
memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
12. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil
diskusi tersebut
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Pertemuan Kedua (2x40 menit)
1. Guru membentuk kelompok, dengan meminta siswa berhitung 1 sampai 5.
Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer yang
sama.
2. Guru memberi judul materi pengurusan jenazah, masing-masing kelompok
diberi topik yang sama: Tentang menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran.
3. Guru mejelaskan tentang menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran masing-masing kelompok mengamatinya.
4. Guru meminta tiap kelompok siswa untuk mendiskusikan tentang
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran.
5. Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan dalam diskusi.
Kegiatan akhir pembelajaran
1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk
menyimpulkan materi.
2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan
secara mandiri.
H. Penilaian
Pengetahuan
a. Teknik Penilaian

: Tes Tertulis

b. Bentuk Instrumen

: Uraian

c. Instrumen Penilaian : Terlampir

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Rini Kartini, S.Ag.

Guru PAI

Waldi Yussanto, S.Sos.I

Jambi, 23 September 2019
Mahasisawa

Lusi Yarni
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah/Madrasah : SMP N 3 Tungkal Ulu
Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas/Semester

: VIII/Ganjil

Materi Pokok

: Menghindari Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran

Alokasi Waktu

: 4 JP

A. Kompetensi Inti (KI) :
KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2.

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural

berdasarkan

rasa

ingintahunya

tentang

ilmu

pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4.Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan

ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.3 Memahami

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.7 Menjelaskan apa itu minuman keras
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menghindari

3.1.8 Menjelaskan apa itu judi

minuman keras, 3.1.9 Menjelaskan apa itu pertengkaran
judi

dan 3.1.10 Menjelaskan menghindari minuman keras

pertengkaran

3.1.11 Menjelaskan menghindari perjudian
3.1.12 Menjelaskan menghindari pertengkaran

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah

mengamati,

menanya,

mengeksplorasi,

mengasosiasi

dan

mengkomunikasikan peserta didik mampu:
1. Menjelaskan apa itu minuman keras
2. Menjelaskan apa itu judi
3. Menjelaskan apa itu pertengkaran
4. Menjelaskan menghindari minuman keras
5. Menjelaskan menghindari perjudian
6. Menjelaskan menghindari pertengkaran
D. Materi Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama

:Minuman keras, judi dan pertengkaran

2. Pertemuan Kedua

:Cara menghindari minuman keras, judi dan

pertengkaran
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Scientific

2. Metode

: Diskusi

F. Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media :
a. Laptop
b. LCD
2. Sumber Belajar :
a. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pegangan siswa kelas
VIII
b. Internet
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama (2x40 menit)
1. Guru meminta peserta didik mengamati penjelasan guru tentang minuman
keras, judi dan pertengkaran.
2. Peserta didik mengemukakan hasil penjelasan dan menyimak
3. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan
peserta didik tentang diskusi yang telah dilaksakan oleh peserta didik
4. Peserta didik secara bergantian mengemukakan penjelasan tentang materi.
5. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang
dikemukaan peserta didik tentang materi
6. Guru memberikan beberapa contoh dampak minuman keras, judi dan
pertengkaran
7. Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan oleh
guru
8. Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai dengan
materi.
9. Peserta didik memperdalam materi tentang menghindari minuman keras,
judi dan pertengkaran.
10. Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan kelompok
yang dibuat
11. Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil
memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil.
12. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil
diskusi tersebut
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Pertemuan Kedua (2x40 menit)
1. Guru membentuk kelompok, dengan meminta siswa berhitung 1 sampai 5.
Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer yang
sama.
2. Guru memberi judul materi pengurusan jenazah, masing-masing kelompok
diberi topik yang sama: Tentang menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran.
3. Guru mejelaskan tentang menghindari minuman keras, judi dan
pertengkaran masing-masing kelompok mengamatinya.
4. Guru meminta tiap kelompok siswa untuk mendiskusikan tentang
menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran.
5. Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan dalam diskusi.
Kegiatan akhir pembelajaran
1. Guru memberi penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk
menyimpulkan materi.
2. Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya
3. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan
secara mandiri.
H. Penilaian
Pengetahuan
a. Teknik Penilaian

: Tes Tertulis

b. Bentuk Instrumen

: Uraian

c. Instrumen Penilaian : Terlampir

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Rini Kartini, S.Ag.

Guru PAI

Waldi Yussanto, S.Sos.I

Jambi, 3 Oktober 2019
Mahasisawa

Lusi Yarn
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SOAL TES HASIL BELAJAR (Ranah Kognitif)
Dengan Materi Menghindari Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran
Kelas VIII B SMP N 3 Tungkal Ulu Kecamatan Batang Asama, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

1. Meminum khamr merupakan cara setan untuk?
Jawab: Membuat manusia lupa untuk zikir kepada Allah
2.

Segala bentuk minuman berbau khamr termasuk perbuatan?
Jawab: Keji

3. Kita dilarang meminum Khamr karena khamr?
Jawab: Memabukkan
4. Diantara kegiatan yang dilarang adalah?
Jawab: Berjudi
5. Salah satu dampak negatif dari judi adalah?
Jawab: Keluarga menjadi terlantar
6. Kegiatan berjudi sering disebut juga kegiatan?
Jawab: Mengundi nasib
7. Pertengkaran akan memutuskan?
Jawab: Silaturahim
8. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur
kehidupan orang beriman agar?
Jawab: Hidup mulia
9. Rasulullah bersabda : ٌكُلُّ هُسْكِزٍ خَوْزٌ وَ كُلُّ هُسْكِزٍ حَزَام.
Artinya, ”Segala sesuatu yang memabukkan itu .... dan Segala sesuatu
yang memabukkan itu
Jawab: Khamr - haram
10. Apa perlu kita menjauhi minuman keras,judi dan pertengkaran?
Jawab: Iya,perlu karena itu tidak baik dan dilarang oleh Allah Swt.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

Nama

: Lusi Yarni

JenisKelamin

: Perempuan

Tempat/tanggalLahir

: Kampung Baru,24 Mei 1996

Alamat

: Telanai Pura

Pekerjaan

:-

Alamat Email

: lusiyarni434@gmail.com

No Kontak

: 082253876946

Pengalaman-PengalamanPendidikanFormal :
1. SDN 32/v Kampung Baru. Tamat pada tahun 2009
2. SMP Negeri 3 Tungkal Ulu tamat pada tahun 2012
3. SMA 3 Tungkal Ulu, tamat pada tahun 2015
Pengalaman Organisasi :
Motto Hidup :
“Jangan pernah katakan tidak sebelum mencoba”
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