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ABSTRAK 

 
YULIANA. NIM. 2014.17.01984. EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE 

DISKUSI TERHADAP KETERCAPAIAN BELAJAR PADA 

MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK SISWA KELAS VIII 

A DI MTS SALAFIYAH KOTA CIREBON 

 

 

Penelitian ini berawal dari permasalahan yang dilatar belakangi oleh 

rendahnya hasil belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran Akidah Ahlak 

padahal mata pelajaran Akidah Ahlak sangat berpengaruh besar dalam membentuk 

karakter peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana hasil belajar peserta 

didik saat menggunakan pembelajaran metode diskusi, dan mendeskripsikan 

bagaimana perbedaan hasil belajar Akidah Ahlak ketika tidak menggunakan 

metode diskusi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ,  metode eksperimen 

dan  menggunakan analisis  inferensial, populasi yang ditetapkan dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 80 siswa. Terbagi 3 kelas. 

Sampel diambil dari 1 kelas dari 3 kelas yang ada dengan cara ditunjukan langsung 

dan dipilih kelas VIII A kelompok sebelum dan sesudah metode diskusi dengan 

jumlah siswa 18 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data pada pengujian hipotesis nol, dilakukan 

pengujian dengan perhitungan thitung.  Dari hasil perhitungan thitung = 3,460 

Kemudian ttabel = 1,692  Berdasarkan data tersebut, maka thitung >   ttabel  yakni 

3,460 > 1,692. maka Ho ditolak artinya signifikan, yang artinya ada perbedaan antara 

variabel X dan Y . dengan demikian terdapat perbedaan hasil belajar mata pelajaran 

Akidah Ahlak kelas VIII A yang menggunakan dan tidak menggunakan metode 

diskusi di MTs Salafiyah Kota Cirebon. 

Penerapan metode diskusi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 

siswa disekolah, metode diskusi ini, diharapkan siswa akan merubah cara belajar 

dari belajar pasif menjadi belajar aktif. Penelitian ini, diharapkan akan menjadi 

bahan informasi dan masukan bagi kegiatan belajar mengajar disekolah khususnya 

di MTS Salafiyah Kota Cirebon, terutama dalam memberi dorongan kepada siswa 

untuk senantiasa meningkatkan hasil belajar secara lebih optimal. 

 

         

Kata Kunci : Efektivitas , Metode Diskusi , Ketercapaian Belajar 

                       Akidah Akhlak  
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1 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama menduduki peranan yang sangat penting dalam 

pembentukan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa. Manusia dengan 

kualitas tersebut diyakini mampu bertindak bijaksana baik dalam kapasitas 

sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.  

Pendidikan agama tidak hanya sekedar mengajarkan ajaran agama 

kepada siswa, tetapi juga menanamkan komitmen terhadap ajaran agama yang 

dipelajarinya. Hal ini berarti bahwa pendidikan agama memerlukan pendekatan 

pembelajaran yang berbeda dari pendekatan subyek pelajaran lain. Karena di 

samping mencapai penguasaan juga menanamkan komitmen, maka metode 

yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama harus mendapat 

perhatian yang seksama dari pendidik agama karena memiliki pengaruh yang 

sangat berarti atas keberhasilannya.  

Dalam proses belajar mengajar terdapat beberapa unsur-unsur yang 

terlibat yaitu peserta didik, pendidik, intruksi edukatif, tujuan pendidikan, 

materi pendidikan dan metode.1 Dari unsurunsur tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, setelah adanya peserta didik, maka metode sangat dibutuhkan dalam 

proses penyampaian bimbingan atau materi pendidikan agar peserta didik 

                                                           
1 Umar Tirtarahardja, dkk, Pengantar Pendidikan, (Jakarta; Rineka Cipta 2005), h. 51. 
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dengan pendidik saling berinstruksi supaya proses pembelajaran tidak pasif, 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.  

Seorang pendidik yang berkecimpung dalam proses belajar mengajar, 

kalau ia benarbenar menginginkan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien, maka penguasaan materi saja tidak mencukupi. Pendidik harus 

menguasai berbagai metode penyampaian materi dan dapat menggunakan 

metode yang tepat dalam proses belajar mengajar sesuai dengan materi yang 

diajarkan dan kemampuan anak didik yang menerima.  

Dalam proses belajar mengajar dikenal ada beberapa macam metode 

antara lain metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan lain 

sebagainya. Semua metode tersebut dapat diaplikasikan di dalam proses belajar 

mengajar termasuk menggunakan metode diskusi yang berfungsi untuk 

merangsang murid berpikir dan berani mengeluarkan pendapatnya sendiri. 

Karena metode menempati posisi terpenting dari sederetan komponen-

komponen pembelajaran, guru, tujuan, metode, materi, media dan evaluasi.1 

Berdasarkan observasi awal di MTS Salafiyah Kota Cirebon, diperoleh 

gambaran bahwa sering dalam kegiatan pembelajaran guru menemukan siswa 

yang kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya siswa yang kurang aktif 

dalam proses belajar mengajar, hanya menerima penjelasan guru tanpa adanya 

                                                           
1 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers,2002) 

,h.109 
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komunikasi yang terjadi antara guru dan murid karena tidak nyaman dengan 

cara pengajaran guru tersebut. 

Oleh karena itu, penggunaan metode diskusi yang efektif, efisien dan 

menarik perhatian siswa dengan mengangkat permasalahan yang hangat dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki hubungan yang erat. Metode 

diskusi diperhatikan oleh Al-Qur’an dalam mendidik dan mengajar manusia 

dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka 

terhadap masalah. Perintah Allah dalam hal ini adalah agar mengajak ke jalan 

yang benar dengan hikmah dan mauidah yang baik dan membantah dengan 

berdiskusi dengan cara yang paling baik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl: 

125, yaitu: 

اِدْْلُْم ِِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ۚ ِإنَّ رىبَّ  ْوِعظىِة اْلْىسىنىِة ۖ وىجى ِبيِل رىبِ كى ِِبْلِْْكمىِة وىاْلمى كى ادُْع ِإَلىٰ سى

ِبيِلِه ۖ وىُهوى أىْعلىُم ِِبْلُمْهتىِدينى 2  ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى

Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, 2015, h. 281 
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Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut: 46, yaitu: 

 

ُهْم ۖ وىُقوُلوا آمىنَّا  وىَلى ُُتىاِدُلوا أىْهلى اْلِكتىاِب ِإَلَّ ِِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ِإَلَّ الَِّذينى ظىلىُموا ِمن ْ

ُُكْم وىاِحٌد وىَنىُْن لىُه ُمْسِلُمونى 3 ُنىا وىِإْلٰى نىا وىأُْنزِلى إِلىْيُكْم وىِإْلٰى  ِِبلَِّذي أُْنزِلى إِلىي ْ

Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan 

cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara 

mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) 

yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan 

Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya 

berserah diri". 

 

Suatu diskusi baru dapat berjalan dengan baik bila dilakukan dengan 

persiapan beserta bahan-bahannya yang cukup jelas, dengan pembicaraan yang 

berlangsung secara rasional (aqliyyah), tidak didasarkan atas luapan emosi dan 

lebih mementingkan pada kesimpulan rasional daripada kepentingan egoistis 

pribadi peserta.4  

Seperti halnya metode yang lainnya, metode diskusi mempunyai 

kelemahan namun apabila hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

diskusi ini lebih menunjukkan angka yang membaik maka mau tidak mau guru 

harus belajar menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Namun 

pada kenyataannya, cara atau metode mengajar yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk 

memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap 

(kognitif, afektif dan psikomotorik). Khusus metode mengajar di dalam kelas, 

                                                           
3 Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, 2015, h. 402 
4 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) ,h. 118-119 
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efektifitas suatu metode dipengaruhi oleh faktor tujuan, siswa, situasi, dan 

faktor guru itu sendiri.5  

Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, maka sebagian besar 

anak didik membuat kegaduhan, sehingga anak didik menunjukkan kelesuan, 

dan minat anak didik semakin berkurang serta sebagian besar anak didik tidak 

menguasai bahan yang telah guru sampaikan, oleh sebab itu guru 

mempertanyakan faktor penyebabnya dan berusaha mencari jawabannya 

secara tepat. Karena bila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. 

Boleh jadi dari sekian keadaan tersebut, salah satu penyebabnya adalah faktor 

metode. Karenanya, efektifitas penggunaan metode patut dipertanyakan.  

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan 

menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak 

bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan 

metode menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, 

serta situasi kelas. Guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah 

sementara tujuan pengajarannya adalah agar anak didik dapat memperagakan 

materi, adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang kondusif. Seharusnya 

penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, bukannya 

tujuan yang harus menyesuaikan dengan metode.  

                                                           
5 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) 

,h. 52 
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Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada 

kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah 

diprogramkan dalam satuan pelajaran sebagai persiapan tertulis.6 

          Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa anak didik adalah subjek 

pendidikan, ini berarti bahwa sebagian besar keberhasilan pendidikan 

tergantung pada faktor metode pendidikan yang digunkan dan prosese belajar 

mengajar tidak akan berhasil kalau metode yang dipakai tidak mempunyai daya 

tarik terhadap anak didik. Oleh karena itu guru khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam dituntut mempunyai kemampuan dan penguasaan yang baik 

dalam faktor penggunaan metode pendidikan agar guru Pendidikan Agama 

Islam dapaat mendidik siswa yang berkompeten. 

          Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk menyelidiki dalam 

bentuk skripsi dengan judul “ EFEKTIFITAS PENERAPAN METODE 

DISKUSI TERHADAP KETERCAPAIAN BELAJAR PADA MATA 

PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MTS SALAFIYAH KOTA 

CIREBON”. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Syaiful  Bahri  Djamarah  dan  Aswan  Zaih,  Strategi  Belajar  Mengajar,  (Jakarta:  Rineka 

Cipta, 1996) ,h. 87. 
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B.   Identifikasi Masalah  

     Berdasarkan gejala-gejala yang ada pada latar belakang masalah, maka 

permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Hasil belajar akidah akhlak kurang memenuhi target/standar yang 

diharapkan atau masih belum memenuhi Standar Ketuntasan Minimal. 

b. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak. 

c. Siswa kurang berminat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan 

siswa dalam memahami materi beriman kepada kitab Allah dan kurangnya 

guru menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Atas dasar 

permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode diskusi untuk mendekati 

masalah. Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai 

berikut : “ Apakah penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa terhadap materi Beriman kepada kitab Allah di kelas VIII A di 

MTs Salafiyah Kota Cirebon.   

D.   Rumusan Masalah  

1. Seberapa besar  hasil belajar siswa kelas VIII A MTs Salafiyah Kota 

Cirebon sebelum menggunakan metode diskusi ( metode ceramah)  pokok 

bahasan Beriman kepada Allah SWT ? 
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2. Seberapa besar hasil belajar siswa kelas VIII A MTs Salafiyah Kota 

Cirebon sesudah menggunakan metode diskusi pokok bahasan Beriman 

kepada Allah SWT? 

3. Seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII A  MTs Salafiyah 

Kota Cirebon  sebelum dan sesudah menggunakan  metode diskusi pokok 

bahasan  Beriman kepada Allah SWT? 

 

E.   Tujuan Penelitian  

1. untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VIII A MTs Salafiyah Kota 

Cirebon sebelum menerapkan metode diskusi pada materi Beriman kepada 

Allah SWT. 

2. untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VIII A MTs Salafiyah Kota 

Cirebon sesudah menerapkan metode diskusi pada materi Beriman kepada 

Allah SWT. 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII A MTs 

Salafiyah Kota Cirebon sebelum dan sesudah menerapkan metode diskusi 

pada materi beriman kepada Allah SWT. 

F.   Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan karena beberapa alasan. Salah satu alasannya 

adalah karena ingin memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. 
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a. Kegunaan  Praktis  

1. Bagi sekolah  

a. Dapat memberikan kontribusi untuk sekolah dalam bidang metode 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran 

b. Dapat dijadikan kontribusi sebagai upaya meningkatkan kualitas 

guru, siswa dan sekolah. 

 

2. Bagi guru  

a. Sebagai alternative bagi guru dalam pemilihan metode 

pembelajaran mata pelajaran aqidah ahlaq 

b. Memberikan informasi penggunaan metode diskusi dalam 

pembelajaran akidah ahlaq 

 

3. Bagi siswa 

a. Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran 

khususnya pembelajaran akidah ahlaq 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa 

4. Bagi peneliti 

a. Dapat menambah wawasan tentang penelitian eksperimen  

b. Dapat memberikan alternative pilihan metode dalam proses belajar 

mengajar 
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5. Bagi pihak orang tua  

a. Diharapkan dapat menambah motivasi dalam usaha meningkatkan 

pendidikan keagamaan anak  

b. Dapat kerja sama orang tua dan sekolah dalam membantu proses 

pembelajaran anak pada keagamaan khususnnya tentang ahlaq. 
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BAB 11 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Landasan Teoritik 

1. Pengertian dan Macam-macam 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.1 

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.2 

       Metode adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang guru untuk 

menyampaikan pelajaran kepada seorang murid untuk mencapai tujuan yang 

terkandung dalam kurikulim.3 

                                                           
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) , h. 740

 

2 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131. Lihat dalam 
Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam ,......, h. 40

 

3 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985) . h. 79
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Jadi dapat disimpilkan 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.11 

Dengan kata lain, dalam diskusi ini siswa mempelajari sesuatu melalui 

cara musyawarah diantara sesame mereka dibawah pimpinan atau bimbingan 

guru dalam memecahkan masalah tertentu. 

        Menurut Usman Basyiruddin bahwa metode diskusi  ialah suatu cara 

mempelajari meteri pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul 

dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Sedangkan 

menurut J.J. Hasibuhan Moejiono yang dikutip oleh Armai Arief, bahwa 

metode diskusi  adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru 

memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengedakan pembahasan 

ilmiah guna mengumpilkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun 

berbagai alternative pemecahan atas suatu masalah.12 

 Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui wahana tukar 

pendapaat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh, 

guna memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain metode diskusi adalah 

                                                           
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ......, h. 269

 

12 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, ......, h. 36. Lihat Armai Arief, Pengantar Ilmu dan 

Metodologi Pendidikan Islam, ......, h. 146 
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salah satu alternative metode/cara yang dapat dipakai oleh guru dikelas dengan 

tujuan dapat memecahkan suatu masalah bedasarkan pendapat para siswa. 

       Untuk dapat melaksanakan diskusi di kelas, seorang Gurubmenegetahui 

terlebih dahulu tentang macam-macam diskusi, sehingga dalam 

pelaksanaannya  dapat menyesuaikan jenis diskusi apa yang akan digunakan. 

Ditinjau dari sudut formalitas dan jumlah peserta yang mengikutinya, diskusi 

digolongkan menjadi 9 macam diantaranya : 

 

1.   Whole group 

Whole group berasal Bahasa inggris yang terdiri dari kata whole 

dan group. Whole yang berarti “ utuh “ dan group yang berarti “ kelompok 

“ . whole group disebut juga diskusi kelompik besar dimana kelas 

dimodifikasi menjadi satu kelompok dengan posisi guru berada di hadapan 

suatu kelas dan memberi informasi serta pertanyaan kepada para siswa dan 

siswa juga mengambil bagian dengan menjawab pertanyaan, dimana 

anggota kelompok yang melaksanakan tidak lebih dari 15 (lima belas) 

orang. 

 

2. Buzz group 

Buzz group atau buzz group discussion ( diskusi kelompok kecil ) 

adalah suatu jenis diskusi kelompok yang beranggotakan 3-6 orang yang 

bertemu secara bersama-sama membicarakan suatu topik yang 

sebelumnya telah dibicarakan secara klasikal. Metode ini merupakan jenis 
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dari kegiatan diskusi dengan menetapkan setiap anggota kelompok besar 

dan pemimpin kelompok. Selanjutnya, berkumpul dalam kelompok kecil 

untuk berdiskusi. Setelah itu, kembali lagi ke kelompok besar yang 

selanjutnya menyampaikan gagasan yang muncul di dalam kelompok. 

Kemudian, guru meminta setiap kelompok untuk aktif ikut serta 

menyampaikan hasil diskusi di kelas.13 

 

3. Panel discussion  

Kata “ panel “ berasal dari Bahasa Latin yaitu Panulus yaitu berarti 

sejumlah orang yang ditunjuk menyelenggarakan tugas tertentu. Misalnya: 

mengadili, mediskusikan sesuatu lain-lain sebagainya.      Jadi panel adalah 

pertukaran pikiran dan pendapat beberapa orang dan pembicaraanya 

bersifat informasi dan terarah serta dilakukan dihadapan kelompok 

pendengar. Sebagai metode mengajar panel adalah suatu cara menyajikan 

bahan pelajaran melalui metode diskusi dengan guru sebagai 

moderatornya dan beberapa orang murid sebagai anggota panel ( penulis ) 

sedangkan murid-murid yang lainndiskusikan suatu sunjek tertentu, 

mereka duduk dalam susunan yang melingkar  sebagai pendengarnya. 

Panelis biasanya (antara 3 sampai 6 orang) yang duduk sebagai panelis 

ialah orang yang ahli dalam bidangnya. 

            Diskusi ini mtnghadapi masalah yang ditinjau dari beberapa 

pandangan. Pada umumnya panel ini dilaksanakan oleh beberapa orang 

                                                           
13 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam,  (Jakarta: Kalam Mulia 1990) h.148 
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saja, yang dapat juga diikuti oleh banyak pendengar. Diskusi ini dapat 

diikuti oleh banyak murid sebagai peserta, yang dibagi menjadi peserta 

aktif dan peserta tidak aktif. Peserta aktif yaitu langsung mengadakan 

diskusi, sedangkan peserta tidak aktif adalah sebagai pendengar.14 

 

4. Syndicate group 

Syndincate group adalah diskusi perkelompok (sindikat ) dimana 

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 

(syndincate) diberi tugas untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Guru 

menyediakan referensi atau sumber-sumber informasi lain. 

Setiap sindikat bersidang sendiri-sendiri atau membaca bahan, 

berdiskusi, dan menyusun laporan yang berupa kesimpulan sindikat. Tiap 

laporan dibawa ke siding pleno untuk didiskusikan lebih lanjut.15 

 

5. Brainstrorming group 

Brainstrorming group atau sering juga disebut dengan metode 

curah pendapat  adalah suatu metode atau mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru di dalam kelas dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh 

guru, kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat, atau 

                                                           
14 Abu Ahmadi dan  Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, ......,  h. 57-58 
15 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, ......, h.36 
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komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi 

masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagai suatu cara untuk 

mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang 

singkat. 

 Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya tanpa dinilai 

segara. Hasil belajar yang diharapkan ialah agar anggota kelompok belajar 

menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri sendiri 

dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukannya yang dianggap 

benar.16 

 

6. Simposium 

Kata simposium berasal dari Bahasa Yunani yaitu Simposium. 

Akar katanya ialah syn artinya bersama dan posis artinya minuman. Jadi 

simposium artinya sekumpulan orang minum dengan gembira bersama. 

Dahulu di Zaman  Yunani diartiakan orang sebagai suatu perjamuan yang 

mempunyai ciri khusus dengan minuman, music dan diskusi antara para 

cendikiawan. 

Menurut Zalko symposium berarti pertukaran pikiran diantara 

beberapa partisipan biasanya 3 sampai 4 dihadapkan kelompok pendengar 

yang besar, pembicaraanya disiapkan secara formil yang dibuat oleh 

masing-masing partisipan untuk setiap pase dari keseluruhan topik. Dalam 

symposium itu terlibat diskusi antara 3 atau 4 pembicara mengenai sesuatu 

                                                           
16 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta 2001) h.73
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topik umum yang tertentu. Masing-masing pembicara tersebut 

mengemukakan pembahasanya disegi atau aspek tertentu yang masih 

dalam kaitan topik tersebut. 

Dalam symposium, masalah-masalah yang akan dibicarakan 

diantara oleh seorang atau lebih pembicara dan disebut pemrasaran. 

Pemrasaran boleh berpendapat berbeda-beada terhadap suatu masalah, 

sedangkan peserta boleh mengeluarkan pendapat menanggapi yang telah 

dikemukakan oleh pemrasaran.17 

 

7.   Informal de bate 

Informal de bate (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 memperhatian peraturan 

pedebatan formal. Bahan yang cocok untuk dipedebatkan ialah yang 

bersifat problematis, bukan yang bersifat factual.18 

 

8.   Colloquium 

Colloquium disebut juga dengan seminar yaitu diskusi yang 

digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau 

pandangan dalam menghadapi suatu persoalan yang sifatnya formal, 

                                                           
17 Zakiah Daradjat , dkk. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara 2014), h. 294

 

18 Hasibuan dan Moedjiono,  Proses Belajar Mengajar,  (Bandung: Remaja  Rosda Karya  2001), h. 20
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sehingga para pemrasaran menyediakan kertas kerja atau makalah untuk 

disajikan. Para peserta diskusi dapat diberi kesempatan dalam menanggapi 

ataupun menganggah makalah tersebut. Pada akhir diskusi moderator 

dapat menyampaikan hasil dari pemikirannya. Hasil belajar yang 

diharapkan ialah para siswa dapat memperoleh pengetahuan dari tangan 

pertama.19 

 

9.   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 seolah-olah melihat ikan dalam 

mamngkuk. Diskusi ini dipimpin oleh seorang ketua untuk mengambil 

suatu keputusan. Tempat duduk diatur merupakan setengah lingkaran 

dengan dua atau tiga kursi kosong menghadap peserta diskusi, seolah-olah 

melihat ikan yang berada dalam mangkuk (fish bowl). 

Sedang 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.20 

 

                                                           
19 Hasibuan dan  Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, . ....., h. 20

 

20 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, ....., h.79
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2. Langkah-langkah metode diskusi  

Langkah-langkah diskusi sangat bergantung pada jenis yang di 

gunakan. Hal ini dikarenakan tiap-tiap jenis memiliki karakteristik masing-

masing.whole group memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

symposium,brain storming,debat,panel,syndikat group dan lain-lain.demikian 

pula symposium dan yang lain-lain tersebut juga memiliki karakteristik yang 

berbeda satu dengan yang lainnya.akibat perbedaan karakteristik tersebut, 

maka langkah dana tau prosedur pelaksanaannya berbeda satu dengan yang 

lain.meskipun demikian,secara umum untuk keprluan pembelajaran di 

kelas,langkah-langkah diskusi kelas dapat dilaksanakan dengan prosedur yang 

lebih sederhana sebagai berikut: 

 

a. Merumuskan masalah secara jelas. 

b. Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi,memilih pimipinan diskusi (ketua,sekretaris,pelapor),mengatur 

tempat duduk,ruangan,sarana,dan sebagainya sesuai dengan tujuan 

diskusi.tugas pimpinan diskusi antara lain :   

1.   Mengatur dan mengarahkan diskusi. 

2.   Mengatur “lalu lintas”pembicaraan. 

c. Melaksanakan diskusi.setiap anggota diskusi hendaknya tahu persis apa 

yang akan didiskusikan dan bagaimana cara berdiskusi.diskusi harus 
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berjalan dalam suasana bebas,setiap anggota tahu bahwa mereka 

mempunyai hak bicara yang sama. 

d. Melaporkan hasil diskusinya.hasil- hasil tersebut ditanggapi oleh smua 

siswa,terutama dari kelompok lain.guru memberi alasan atau penjelasan 

terhadap laporan tersebut 

e. Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi,dan guru mengumpulkan laporan 

hasil diskusi dari tiap kelompok. 

f. Guru menjelaskan bahan yang sukar mendapatkan persamaan pendapat 

dikalangan para peserta didik.guru menjelaskan bagaimana sesungguhnya 

memeperhatikan untuk meyakini dan menilai buah pikiran tadi.21 

 

Sedangkan menurut suryosubroto dalam bukunya yang berjudul        

Proses belajar mengajar di sekolah,langkah-langkah penggunaan metode        

Diskusi adalah: 

 

1. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Dapat pula 

pokok masalah yang akan didiskusikan itu ditentukan bersama-sama oleh 

guru dan siswa. Yang penting judul atau masalah yang akan didiskusikan 

itu ditentukan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami 

baik-baik oleh siswa. 

 

                                                           
21 Made Pidarta, Cara Belajar Mengajar di Universitas Negara Maju, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 63 
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2. Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok-kelompok 

diskusi, memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris/pencatat), pelapor 

(kalau perlu), mengatur tempat duduk,ruangan,sasaran,dan 

sebagainya.pimpinan diskusi sebaiknya berada di tengah siswa yang: 

a. Lebih memahami/menguasai masalah yang akan didiskusikan 

b. “Berwibawa” dan disenangi oleh para teman-temannya. 

c. Berbahasa baik dan lancer berbicaranya 

d. Dapat bertindak tegas,adil dan demokrasi 

 

3. Para siswa berdiskusi di dalam kelompok nya masing-masing,sedangkan 

guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain (kalau ada lebih dari 

satu kelompok), menjaga ketertiban serta memberikan dorongan dan 

bantuan sepenuhnya agar setiap anggota kelompok berpatisipasi aktif dan 

diskusi berjalan lancar.setiap anggota kelompok harus tahu persis apa yang 

akan didiskusikan dan bagaimana caranya berdiskusi.diskusi harus 

berjalan dalam suasana bebas, setiap anggota harus tahu bahwa hak 

bebicaranya sama. 

 

4. Kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya.hasil-hasilnya yang 

dilaporkan itu di tanggapi oleh semua siswa (terutama dari kelompok lain). 

Guru memberi alasan atau penjelas terhadap laporan-laporan tersebut. 
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5. Akhirnya pra siswa mencatat hasil diskusi, dan guru melaporkan hasil 

laporan hasil diskusi dari tiap kelompok sesudah para siswa mencatatnya 

untuk “file”kelas 22 

 

3. Strategi metode diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama islam  

Metode diskusi merupakan salah satu metode dalam penyampaian 

pelajaran yang tidak dapat diterapkan pada setiap bidang studi. Metode diskusi 

dapat diterapkan pada bidang studi yang sifatnya problematis, seperti dalam 

pendidikan agama islam metode diskusi ini banyak digunakan daam bidang 

syari’ah dan akhlak. 

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/moderator.  

3. Guru berusaha mendorong siswa yang kurang aktif agar mengeluarkan 

pendapatnya. 

4. Siswa dibiaskan menghargai pendapat orang lain dalam menyetujui atau 

menentang pendapat. 

                                                           
22 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 182 
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5. Aturan dan jaan nya diskusi hendaknya dijelskan kepada sisiwa yang 

belum mengenal tata cara diskusi.23 

 

Di samping prinsip-prinsip di atas, dalam strategi penerapan metode 

diskusi juga perlu memperhatikan permasalahan yang akan dibahas dalam 

metode tersebut antara lain;  

a. Permasalaha yang didiskusikan hendaknya menarik perhatian 

b. Persoalan yang didiskusikan adalah persoalan yang relative banyak 

menimnulkan pertanyaan 

c. Peranan moderator yang aspiratif dan profesional 

d. Permasalahan yang didiskusikan hhendaknya membutuhkan 

pertimbangan dari berbagai pihak.24 

 

Dalam pelaksanaan metode diskusi harus ada suatu kerja sama yang 

baik antar guru dan siswa agar diskusi tersebut berjalan dengan lancar sehingga 

tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar akan tetapi 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 alain merupakan strategi-strategi lain yang harus digunakan oleh 

                                                           
23 Sulaiman Abdullah, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya  (Jakarta : Rineka Cipta, 1991),  h.27-28 

24 Abu Ahmadi,  Metodik Khusus Pendidikan Agama (Bandung : Armico, 1985), h. 117 
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guru agar proses pembelajaran dengan metode diskusi berjalan lancar dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik. 

 

Dalam metode diskusi ini peran guru sangat penting dalam rangka 

menghidupkan kegairahan murid berdiskusi. Guru mempunyai peranan yang 

berbeda-beda dalam diskusi. Bebebrapa peranan guru dalam diskusi antara lain 

ialah: 

1. Guru sebagai “ ahli” 

Dalam diskusi yang hendak (berjalan) memecahkan masalah 

misalnya, maka guru dapat bertindak (berperan) sebagai seorang ahli yang 

mengetahui lebih banyak mengenai berbagai hal dari pada siswanya. 

Disini guru dapat memberi tahu, menjawab pertanyaan atau mengkaji 

(menilai) segala sesuatu yang tugas “utamanya” disini sebagai “ agent of 

instruction” 

 

2. Guru sebagai “ pengawas “ 

Agar diskusi dalam masing-masing kelompok kecil berjalan lancar  

dan mencapai tujuannya, di samping sebagai sumber informasi, maka guru 

pun harus bertindak sebagai pengawas dan penilai di dalam proses belajar 

mengajar lewat informasi diskusi ini. Dengan kata lain, dalam formasi 

diskusi ini guru menentukan tujuannya   dan prosedur untuk mencapainya. 
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3. Guru sebagai “penghubung kemasyarakatan” 

Tujuan yang telah ditetapkan oleh guru untuk didiskusikan para 

siswa, meski bagaimana dicoba dikhususkan, masih juga mempunyai 

sangkut paut yang luas dengan hal-hal lain dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam hal ini guru dapat memperjelaskannya dan menunjukan jalan-jalan 

pemecahannya sesuai dengan kriteria yang ada dan hidup dalam 

masyarakat. Peranan guru di sini adalah sebagai “socializing agent”  

 

4. Guru sebagai “pendorong”  

Terutama bagi siswa-siswa yang belum cukup mampu untuk 

mencerna pengetahuan dan pendapat orang lain maupun merumuskan 

serta mengeluarkan pendapatnya sendiri, maka agar formasi diskusi dapat 

diselenggarakan dengan baik, guru masih perlu membantu dan mendorong 

setiap (anggota) kelompok untuk mencipatkan dan mengembangkan 

kreatifitas setiap siswa seoptimal mungkin.25 

Namun yang sanagat 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 keberatanya, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam 

proses belajar tersebut.  

 

                                                           
25 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar, ......, h.183 
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4. Kelebihan dan kekurangan metode diskusi 

Metode diskusi merupakan hal yang penting dalam suatu pembelajaran, 

bukan hanya pada zaman sekarang saja, sejak zaman kenabian telah 

diperintahkan agar mengajak ke jalan yang benar dengan hikmah dan mauidah 

yang baik dan membantah serta berdiskusi dengan cara yang baik. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat AN-Nahl ayat 125: 

 

اِدْْلُْم ِِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ۚ ِإنَّ رىبَّ  ْوِعظىِة اْلْىسىنىِة ۖ وىجى ِبيِل رىبِ كى ِِبْلِْْكمىِة وىاْلمى كى ادُْع ِإَلىٰ سى

ِبيِلِه ۖ وىُهوى أىْعلىُم ِِبْلُمْهتىِدينى 26  ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى

Artinya: “ serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lah yang lebih mengetahui 

orang – orang yang mendapat petunjuk. 

 

Metode diskusi juga diperhatikan oleh Al-Qur’an dalam mendidik dan 

mengajar manusia dengan tujuan lebih menetapkan pengertian dan sikap 

pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Al-Qur’an menceritakan dengan 

detail kisah diskusi yang dilakukan oleh para Nabi seperti diskusi Nabi Ibrahim 

dengan Namrudz, Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Nuh dengan kaumnya, dan 

Nabi-Nabi yang lain. Begitu pentingnya diskusi ini, sampai-sampai Al-Qur’an 

juga mengatur tata cara dana dab-adabnya agar membantah dan berdiskusi 

dengan cara yang paling baik. 

 

                                                           
26 Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, 2015, h. 281 
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Allah SWT berfirman dalam Al-Ankabut ayat 46: 

ُهْم ۖ وىُقوُلوا آمىنَّا ِبِ  ِذي لَّ وىَلى ُُتىاِدُلوا أىْهلى اْلِكتىاِب ِإَلَّ ِِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ِإَلَّ الَِّذينى ظىلىُموا ِمن ْ

ُُكْم وىاِحٌد وىَنىُْن لىُه ُمْسِلُمونى 27 ُنىا وىِإْلٰى نىا وىأُْنزِلى إِلىْيُكْم وىِإْلٰى  أُْنزِلى إِلىي ْ
Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan 

cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim diantara 

mereka, dan katakanlak: “kami telah beriman kepada (kitab-kitab) 

yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; 

Tuhan kami dan tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepadaNya 

berserah diri”. 

 

Namun setiap metode yang dipakai dalam proses belajar mengajar tentu 

mempunyai kelebihan dan kelemahan. Demikian halnya dengan metode 

diskusi. Diantara kelebihan metode diskusi adalah : 

a. Suasana kelas lebih hidup, sebab siswa mengarahkan perhatian atau 

pemikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan.  

b. Kesimpilan hasil diskusi mudah dipahami siswa, karena mereka 

mengikuti proses berfikir sebelum sampai kepada suatu kesimpulan. 

c. Merangsang kreatifitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan-gagasan 

dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. 

d. Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain, memperluas 

wawasan dan membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat 

dalam memecahkan suatu masalah. 

                                                           
27 Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, 2015, h. 402 
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e. Dapat menjalin hubungan social antar individu siswa sehingga 

menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokrasi, berfikir kritis dan 

sistematis. 

f. Adanya kesadaran para siswa dalam mengikuti dan mematuhi aturan-

aturan yang berlaku dalam diskusi merupakan refleksi kejiwaan dan 

sikap mereka untuk berdisiplin dan menghargai pendapat orang lain.28 

 

Sedangkan menurut Zuhairini dan Abdul Ghofir dalam metodologi 

pembelajaran, metode diskusi memiliki kelebihan diantarnya:  

a. Suasana kelas menjadi bergairah, dimana para siswa mencurahkan 

pikiran dan perhatian mereka terhadap masalah yang sedang 

dibicarakan. 

b. Hasil diskusi dapat dipahami oleh para siswa karena mereka anak didik 

mengikuti perdebatan yang berlangsung dalam diskusi. 

c. Kesimpulan-kesimpulan diskusi mudah dipahami anak karena anak 

didik mengikuti proses berfikir sebelum sampai kepada kesimpulan. 

d. Anak-anak belajar mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib dalam 

suatu musyawarah sebagai latihan pada musyawarah yang sebenarnya. 

e. Dapat meningkatkan prestasi kepribadian individu dan sosial anak 

seperti: toleransi, demokrasi, berfikir kritis, sistematis, sabar, dan 

berani mengemukakan pendapat. 

                                                           
28 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, ......, h. 37 
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f. Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami anak karena anak 

mengaikuti peaturan tata tertib sejak awal. 

g. Murid terlatih mematuhi peraturan dan tata – tertib dalam suatu diskusi 

atau musyawarah yang lebih besar forumnya dan yang sebenarnya.29 

 

Disamping kelebihan yang dimiliki oleh metode diskusi metode ini juga 

memiliki kelemahan diantara: 

a. Kemungkinan ada siswa yang tidak ikut aktif, sehingga diskusi baginya 

hanyalah merupakan kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab. 

b. Sulit menduga hasil yang dicapai, karena waktu yang dipergunakan 

untuk diskusi cukup panjang. Diskusi yang mendalam memerlukan 

waktu yang banyak. Siswa tidak boleh merasa dikejar-kejar waktu 

karena perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam 

diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat. 

c. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, tetapi hanya hal-hal 

yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. 

d. Sering terjadi dalam diskusi murid murid kurang berani mengemukakan 

pendapatnya. 

e. Jumlah siswa di dalam kels yang terlalau besar akan mempengaruhi 

kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya. 

 

                                                           
29 Zuhairini dan Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran (Malang: UM PRESS, 2004), h. 65 
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f. Pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang 

panjang, dan mungkin dikuasai oleh orang – orang yang suka ber bicara 

atau ingin menonjolkan diri.30 

 

           Mengingat adanya kelemahan-kelemahan diatas, maka guru yang 

berkehendak menggunakan metode diskusi sebaiknya mempersiapkan segala 

sesuatunya dengan rapi dan sistematis terlebih dahulu. Dalam hal ini, ada 

beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh guru agar kelemahan dalam 

penerapan metode diskusi tersebut dapat dikurangi diantaranya: 

a. Kelompok diskusi harus terdiri dari siswa yang pandai dan kurang 

pandai, yang pandai berbicara dan kurang pandai berbicara. Hal ini 

harus diatus benar-benar oleh guru. Di samping itu, guru harus 

memberikan motivasi kepada siswa yang kurang aktif dan perlu 

diperhatikan agar mereka benar-benar dapat bekerja sama. 

 

b. Agar tidak menimbulkan rasa “kelompok-isme”, ada baiknya bila untuk 

setiap diskusi dengan topik atau problema baru selalu dibentuk lagi 

kelompok-kelompok baru dengan cara melakukan pertukaran – 

pertukaran anggota kelompok. Dengan demikian semua murid akan 

pernah mengalami suasana bekerja bersama-sama dalam satu kelompok 

dan juga mengalami bekerja sama dengan semua teman sekelasnya. 

                                                           
30

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi  Belajar  Mengajar, ......,  
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c. Topik-topik atau problema yang akan dijadikan pokok-pokok diskusi 

dapat diambil dari buku-buku pelajaran murid, dari surat-surat kabar, 

dari kejadian sehari-hari di sekitar sekolah dan kegiatan di masyarakat 

yang sedang menjadi pusat perhatian penduduk setempat. 

 

d. Mengusahakan penyusaian waktu dan berat topik yang dijadikan pokok 

diskusi. Membagi-bagi diskusi di dalam beberapa hari atau minggu 

berdasarkan pembagian yopik ke dalam topik-topik yang lebih kecil lagi 

(sub topik). 

 

e. Menyiapkan dalam melengkapi semua sumber data yang diperlukan, 

baik yang tersedia di sekolah maupun yang terdapat di luar seolah.31 

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut kelemahan 

metode diskusi dapat dikurangi. Tentu saja, pada akhirnya berhasil atau 

tidaknya penggunaan metode diskusi ini banyak bergantung pada kecakapan 

guru di dalam membimbing murid-muridnya berdiskusi. Demikian pula cara 

atau kebiasaan mengajar guru dan kebiasaan belajar murid-murid akan sangat 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya penggunaan metode diskusi. 

 

 

 

 

                                                           
31 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar, ......, h. 186 
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5. Efektifitas Penerapan Metode Diskusi 

Dalam keseluruhan proses belajar mengajar terjadilah interaksi antara 

berbagai komponen. Masing-masing komponen diusahakan saling pengaruh 

mempengaruhi sedemikian rupa hingga dapat tercapai tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Salah satu komponen yang utama adalah siswa, hal ini dapat 

dipahami karena siswalah yang harus mencapai tujuan (atau yang harus 

berkembang). Sehingga pemahaman terhadap siswa adalah penting bagi guru 

agar dapat menciptakan situasi yang tepat serta memberi pengaruh yang 

optimal bagi siswa untuk dapat berhasil dalam belajar. 

Dewasa ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bahan 

pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. 

Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan 

itu dikarenakan anak didik sebagai makhluk sosial memiliki latar belakang 

yang berlainan. Paling sedikit ada tiga aspek yang membedakan anak didik 

yang satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologi dan 

biologis.32 

Metode mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan belajar 

mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik, akan 

ditentukan oleh kefektifan suatu penggunaan metode yang sesuai dengan 

tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan 

metode yang tepat. Metode yang dapat dipergunakan. 

 

                                                           
32 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi  Belajar  Mengajar, ......, 
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Dalam kegiatan belajar mengajar, bermacam-macam. Ini dimaksudkan 

untuk menggairahkan belajar anak didik. Dengan bergairahnya belajar, anak 

didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pengajaran. Di bawah ini syarat-syarat 

yang diperlukan agar pembelajaran berjalan dengan efektif :  

1. Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Didalam belajar siswa 

mengalami aktivitas mental, misalnya pelajar dapat mengembangkan 

kemampuan intelektualnya, kemampuan berfikir kritis, menganalisis, 

kemampuan menganalisis, kemampuan mengucapkan pengetahuan dan 

sebagainya, tetapi juga mengalami aktivitas jasmani seperti 

mengerjakan sesuatu, menyusun intisari pelajaran membuat peta dan 

lain-lainya. 

 

2. Motivasi. Hal ini sangat berperan pada kemajuan perkembangan siswa 

selanjutnya melalui proses belajar. Bila motivasi guru tepat mengenai 

sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar. Dengan tujuan yang jelas, 

siswa akan belajar lebih tekun, lebih giat dan bersemangat. 

 

3. Kurikulum yang baik dan seimbang. Kurikulum sekolah yang 

memenuhi tuntutan masyarakat dikatakan bahwa kurikulum itu baik 

dan seimbang. Kurikulum ini juga harus mampu mengembangkan 

segala segi kepribadian siswa, disamping kebutuhan siswa sebagai 

anggota masyarakat. 

 



34 
 

 
 

4. Guru harus mempergunakan banyak metode pada waktu mengajar. 

Variasi metode mengakibatkan penyajian bahan pelajaran lebih 

menarik perhatian siswa. Mudah diterima siswa dan kelas menjadi 

hidup. Metode penyajian yang selalu sama akan membosankan. 

 

5. Guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di sekolah. 

Lingkungan yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan 

siswa, bertenggang rasa, memberi kesempatan pada siswa untuk belajar 

sendiri, dan menambah pengetahuan atas inisiatif sendiri. 

 

6. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan yang nyata 

di masyarakat. Penyajian bahan pelajaran pada siswa, guru perlu 

memberikan masalah-masalah yang berhubungan dalam kehidupan 

masyarakat agar siswa mempelajarinya sesuai dengan kenyataanya. 

Rangsangan yang mengena sasaran menyebabkan siswa dapat bereaksi 

dengan tepat terhadap persoalan yang dihadapinya.  

 

7. Dalam interaksi belajar mengajar, guru harus banyak memberi 

kebebasan pada siswa, untuk dapat menyelidiki sendiri, mengamati 

sendiri, belajar sendiri, mencari pemecahan masalah sendiri. 
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Menurut Moh. Uzer Usman setidaknya terdapat enam standar 

efektifitas metode pembelajaran antara lain: 

1. Dapat melibatkan siswa secara aktif  

Menurut Wilian Burton mengajar adalah membimbing kegiatan 

belajar siswa sehingga mau belajar. Dengan demikian, aktifitas murid 

sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muridlah yang 

seharusnya banyak aktif sebab murid sebagai subyek didik adalah yang 

merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan. 

 

2. Dapat menarik minat dan perhatian siswa 

Kondisi belajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian 

siswa dalam belajar. Minat merupakan sifat yang relative menetap pada 

diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab 

dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. 

Keterlibatan siswa dalam belajar, baik yang bersifat kognitif, afektif 

maupun psikomotorik sangat dibutuhkan sehingga hal itu akan menjadikan 

pembelajaran berjalan secara efektif. 

 

3. Dapat membangkitkan motivasi siswa  

Motivasi adalah suatu proses untuk meningkatkan motif-motif 

menjadikan perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan, atau kesadaran dan kesiapan dalam individu yang 
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mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan 

tertentu. 

 

4. Prinsip individualitas  

Pembelajaran akan berjalan efektif kalu guru selalu harus 

memperhatikan keragaman karakteristik setiap siswa karena dengan begitu 

maka siswa akan merasakan perhatiannya dan pembelajaran akan 

terlaksana dengan maksima. 

 

5. Dapat menjadikan siswa antusias 

Metode yang digunakan sangat berpengaruh terhadap keantusiasan 

siswa dalam proses belajar mengajra. Semakin menarik suatu metode 

maka siswa semakin antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

6. Peragaan dan pengajaran 

Belajar yang efektif harus mulai dengan pengalaman langsung 

atau pengalaman konkrit dan menuju kepada pengalaman yang lebih 

abstrak. Dan apabila pembelajaran dilaksanakan dengan melaksanakan 

peragaan yang sesuai maka akan dapat membantu siswa dalam 

pembelajaran.33 

 

                                                           
33 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24 
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Seperti telah di jelaskan di atas bahwa salah satu syarat terciptanya 

pembelajaran yang efektif diantaranya pemberian metode yang banyak dalam 

pembelajaran, karena pemberian metode pembelajaran yang variatif akan 

memberi motivasi yang lebih bagi siswa. Selain metode ceramah yang selama 

ini sering menjadi pilihan metode yang diaplikasikan di dalam kelas, metode 

diskusi dapat menjadi pilihan lain, karena pada prinsip dan tujuan pelaksanaan 

metode diskusi ada beberapa point yang sesuai dengan syarat-syarat agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Diantaranya penerapan 

metode diskusi memungkinkan bagi siswa untuk belajar secara aktif, 

permasalahan yang didiskusikan berhubungan dengan kehidupan yang nyata di 

masyarakat, dengan guru sebagai fasilitator diskusi dituntut untuk memberikan 

masalah-masalah yang akan merangsang siswa untuk berfikir. 

Oleh karena itu penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran 

dapat dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan pembelajaran diantaranya 

dapat meningkatkan minat siswa,keaktifan serta hasil belajar siswa 

menunjukan perbedaan yang signifikan antara pemahaman setelah 

pembelajaran.   

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut 
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dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

 Penilaian berasal dari istilah assessment dan bisa diistilahkan 

evaluation merupakan suatu kegiatan untuk memberikan berbagai 

informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan 

hasil yang telah dicapai peserta didik.34 Nana Sudjana mengatakan bahwa: 

Belajar dan mengajar merupakan sebagai suatu proses yang 

mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan, yakni tujuan pengajaran 

(intruksional). Pengalaman (proses) belajar mengajar, dan hasil belajar.  

Penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu asama lain sebab 

hasil merupakan akibat dari proses. 

Jadi, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

pesesrta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut 

J.K.Keller dalam Al Miniati dkk bahwa : 

 

Hasil belajar adalah keluaran dari berbagai masukan, yakni masukan 

pribadi ( personal input) dan masukan yang berasal dari lingkungan ( 

environmenta input). 

 

                                                           
34 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 4 
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 Dalam hal ini hasil belajar ditentukan pada terjadinya perubahan 

dan masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil dan 

masukan dari lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivasional. 

Perubahan trjadi pada seseorang dalam disposisi atau kecakapan manusia 

yang berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh dilakukan dalam suatu 

waktu tertentu atau dalam waktu yang relative lama dan bukan merupakan 

proses pertumbuhan. 

Dengan demikian hasil belajar dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang dilakukan dengan usaha dan sengaja untuk memperoleh 

perubahan sikap. Hasil belajar juga merupakan hasil dari suatu interaksi 

proses belajar dan proses mengajar dari pendidik proses mengajar diakhiri 

dengan proses hasil belajar. 

 Jadi, hasil belajar merupakan suatu hasil dari proses belajar 

peserta didik secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses 

dan hasil yang telah dicapai pesesrta didik. 

 

2. Aspek-aspek Hasil Belajar 

Menurut Bloom terdapat tiga ranag hasil belajar yaitu : kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.35 

a. Ranah kognitif  

                                                           
35 Daryanto, Inovasi Pembelajaran Efektif (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 217 
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Ranah kognitif adalah berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari 6 aspek: pengetahuan, penerapan, analisis, sintesis dan 

evaluasi. 

 

1) Tipe hasil belajar : pengetahuan 

Kemempuan mengingat (recall) konsep-konsep yang khusus dan 

yang umum, metode dan proses serta struktur. 

2) Tipe hasil belajar : pemahaman  

Kemampuan memahami tanpa mengetahui hubungan-

hubungannya dengan yang lain, juga tanpa kemampuan 

mengklarifikasikan pemhaman tersebut. 

3) Tipe hasil belajar : aplikasi  

Kemampuan menggunakan konsep-konsep abstrak pada objek-

objek khusus dan konkret. Konsep abstrak tersebut bisa berupa 

ide-ide umum, prosedur prinsip-prinsip teknis atau teori yang 

harus diingat diaplikasikan. 

4) Tipe hasil belajar : analisis  

Analisis ini memperjelas bahan-bahan yang dipelajari dan 

menjelaskan bagaimana masing-masing ide itu berpengaruh. 

5) Tipe hasil belajar : sintesis 

Kemampuan ini melibatkan proses penyusunan, menggabungkan 

bagian bagian untuk dijadikan suatu keseluruhan yang semula 

belum jelas. 
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6) Tipe hasil belajar : evaluasi 

Kemampuan dan mempertimbangkan nilai bahan dan metode 

yang digunakan dalam menyelesaikan suatu problem, baik 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. 

 

b. Ranah afektif  

Ranah afektif adalah hasil belajar yang tampak pada siswa dalam 

berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, 

disiplin,motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar dan hubungan sosial. Ada beberapa jenis ranah 

afektif hasil belajar: 

 

1. Reciving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dll. 

2. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh 

seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini 

mencakup ketetapan reaksi, perasaan, kepuasan dalam 

menjawab stimulasi dari luar yang datang kepada dirinya. 

3. Valuing ( penilaian ) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi termasuk 

didalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau 



42 
 

 
 

pengalaman untuk menerima nilai atau kesempatan terhadap 

nilai tersebut. 

4. Organisasi yakni pengembangan dari nilai kedalam suatu 

system, organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan yang 

lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

5. Karakter nilai atau internalisasi nilai yakni keterpaduan semua 

system nilai yang telah dimiliki sesorang yang mempengaruhi 

kepribadian dan tingkah lakunya. 

 

c. Ranah psikomotorik  

Ranah psikomotorik berkenaan hasil belajar keterampilan dan 

kemampauan bertindak. Ada enam tingkat keterampilan yakni:  

1) Gerakan refleksi (keterampilan dalam gerakan yang tidak sadar)  

2) Keterampialan pada gerakan gearakan dasar 

3) Kemampuan perceptual, termasuk didalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif, motoris dan lain-lain. 

4) Kemampuan dibidang fisik misalnya kekuatan, keharmonisan, 

dan ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks  

6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive 

seperti gerakan eksperesif dan interpretative.36 

                                                           
36  Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Cet. XIX; Bandung: PT 



43 
 

 
 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara umum, hasil belajar peserta didik di pengaruhi oleh faktor internal, 

yaitu faktor yang ada dalam diri peserta didik dan faktor eksternal, yaitu 

faktor-faktor yang berada diluar diri peserta didik. 

a. Faktor internal  

Faktor fisiologi atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, 

cacat tubuh dan sebagainya. 

 

b. Faktor psikologi, baik yang bersifat bawaan maupun turunan yang 

meliputi: 

1) Faktor intelektual terdiri atas: 

a) Faktor potensial yaitu intelegensi dan bakat. 

b) Faktor actual yaitu kecakapan myata dan pretasi. 

2) Faktor non-intelektual 

Yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, 

minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyusuaian 

diri, emosional, dan sebagainya. 

3) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis 

 

 

c. Faktor eksternal ialah: 

                                                           
Remaja Rosdakarya,2016), h.22. 



44 
 

 
 

1) Faktor lingkungan sosial yang terdiri atas : 

a) Faktor lingkungan keluarga 

b) Faktor lingkungan sekolah 

c) Faktor lingkungan masyarakat  

d) Faktor kelompok  

2) faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim, dan sebagainya. 

3) Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan 

Faktor tersebit saling berinteraksi secara langsung atau tidakk 

langsung dalam memenuhi hasil belajar yang dicapai seseorang. 

Karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi prestasi 

belajar yaitu motivasi berprestai, intelegensi, dan kecemasan.37 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan adalah “ Efektivitas Metode Diskusi 

Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Akidah Ahlak Kelas VIII A di MTs 

Salafiyah Kota Cirebon. “  

Untuk mendukung penlitian ini, berikut ini disajikan hasil penelitian yang 

eleven dengan yang sudah dilakukan penelitian tersebut adalah: 

1. Penelitian ini dirujuk pada skripsi yang dilakukan oleh Siti 

Nufiqoh.(2013) dalam skripsi yang berjudl” Efektivitas Metode Picture 

                                                           
37 Tim Pemgembangan MKPD, Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: Rajawali 

Perss 2013), h. 140. 
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and Picture Terhadap Hasil Belajar Fqih MTs Wathoniyah Japurabakti 

kecamatan stanajapura Kabupaten Cirebon”  kesimpulan dri penelitian 

ini bahwa hasil penelitian tersebut dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, serta aktif dan berfikir kritis dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode ini.  

 

2. Penelitian ini dirujuk pada skripsi yang dilakukan oleh Sisca Ruzanah 

(2013) dalam skripsi yang berjudul “ Efektivitas Penerapan Model 

Pebelajaran Problem Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas XI Keagamaan Pada Mata Pelajran Fiqih di Manu 

Putri Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa model 

pembelajaran problem based learning terbukti efektif dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. 

 

  

3.  Dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Mata 

Pelajaran PAI  “ ( eksperimen di SMKN 1 pleret). Disusun oleh Adam 

trio lakksono. Program fakultas tarbiyah universitas negri Yogyakarta 

2016, mengatakan bahwa tedapat perbandingan pembelajaran berbasis 

aktivitas dengan efektivitas pembelajaran active learning dalam 

pembelajaran akidah ahlaq. 
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4. Dalam skripsi yang berjudul “ efektivitas metode diskusi dalam 

pembelajaran akidah ahlaq pada siswa kelas X“ (eksperimen di madrasah 

ibtidaiyah al-hikmah kalibata Jakarta selatan). Disusun oleh Mulyanah ( 

809011000356) Program fakultas tarbiyah universitas islam negri syarif 

hidayatullah Jakarta 2014. Mengatakan bahwa tedapat perbandingan 

pembelajaran berbasis aktivitas dengan efektivitas pembelajaran active 

learning dalam pembelajaran akidah ahlaq. 

 

D. Kerangka Berpikir 

            Dalam penelitian yang berjudul: “ Efektifitas metode diskusi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas VIII A  pada mata pelajaran akidah 

ahlaq “ (studi kasus di MTs Salafiyah Kota Cirebon). Terdapat dua variabel 

yaitu metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswi 

dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan 

yang bersifat problematika untuk dibahas dan dipecahkan bersama.  

Sedangkan pembelajaran pendidikan agama islam adalah proses belajar 

mengajar dalam pendidikan agama islam yang meliputi aqidah ahlaq, fiqih, al-

Quran hadits dan sejarah kebudayaan islam untuk membentuk kepribadian 

pada anak didik sehingga menjadi pribadi yang berakhlakul karimah sesuai 

dengan tujuan agama islam meliputi tauhid, fiqh, sejarah islam dan aqidah 

ahlaq. 

            Kebanyakan pembelajaran akidah ahlaq hanya berpusat pada guru dan 

materi yang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Cenderung 
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membosankan atau membuat siswa merasa jenuh dan tidak bermotivasi 

sehingga menyebabkan ketidak atifan siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab 

itu, untuk melatih keaktifan siswa dalam menanggapi permasalahan yang 

dibahas, berani menyampaikan pendapatnya, mampu bertukar pikiran dengan 

teman yang lain dan terjadi hubungan yang erat dan harmonis antara guru 

dengan siswa/murid. 

 

E.Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul ( 

Suharsimi Arikunto, 2006 : 71). Berdasarkan rujukan tersebut, penulis 

merumuskan hipotesisi sebagi berikut : 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha   :      Terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara  hasil belajar 

setelah  di terapkan metode diskusi  pada  pembelajaran pokok bahasan 

Beriman kepada kitab Allah SWT di kelas VIII A MTs Salafiyah Kota 

Cirebon. 

HO  :    Tidak ada perbedaan yang positif dan signifikan antara  hasil belajar 

sebelum dan sesudah di terapkan metode diskusi pokok bahasan 

Beriman kepada Allah SWT di kelas VIII A MTs Salafiyah Kota 

Cirebon. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah nonequivalent control group 

design. Desain ini hampir sama dengan desain pretest-posttest control group 

design, hanya pada dessain ini kelompok sesudah diskusi dan kelompok 

sebelum diskusi tidak dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal hasil belajar antara kelompok eksperimen dan 

kelompok control. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diajar dengan 

menggunakan metode diskusi dan kelompok sebelum metode diskusi adalah 

kelompok yang diajar menggunakan metode ceramah. Hasil pretest yang baik 

bila nilai kelompok eksperiment tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh 

perlakuan adalah ( O2 – O1) – (O4 –O3) 

   Tabel 3.1 :  Desain Penelitian 

 

 

Keterangan: 

X :   Perlakuan 

O1 :  Nilai pre test kelompok sebelum penerapan metode diskusi 

dikelas VIII A 

O2 :  Nilai post test kelompok  setelah penerapan metode diskusi 

dikelas VIII A 

O1 X O2 

O3  O4 
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O3 :  Nilai pre test kelompok sebelum metode diskusi tanpa 

perlakuan dikelas VIII A 

O4 :  Nilai post test kelompok sesudah metode diskusi tanpa 

perlakuan dikelas VIII A 

 

B. Tempat  dan Waktu penelitian  

1. Tempat penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VIII A di MTs Salafiyah kota 

Cirebon dengan alamat Jalan Evakuasi No. 52 Gg. Langgar desa kalikebat 

Kota Cirebon. alasan peneliti memilih lokasi ini dikarnakan lokasi tersebut 

sekolah yang mudah dijangkau oleh peneliti. 

 

2. Waktu penelitian 

        Lama Penelitian ini sekurang kurangnya 3 bulan  

a. Jadwal penelitian 
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Tabel 3.1 

Kegiatan penyusunan penelitian 

Kegiatan 

Waktu Penelitian 

September Oktober November Desember 

I II III IV I II III IV I II III IV    1 11 

Studi pustaka 
              

Observasi 
              

Pembagian Angket 
              

Persiapan Penelitian 
              

Penelitian lapangan 
              

Analisis data 
              

Penyusunan laporan 
              

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

       Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.38 penulis memilih 

kelas VIII A sebagai populasi terjangkau dalam penelitian ini dikarenakan 

para siswa yang duduk ditingkat ini lebih lama mengenal guru agama 

mereka yang menjadi objek dalam penelitiaan ini dibandingkan dengan 

siswa yang berada dikelas seluruh  VIII A sebanyak 18 siswa. 

 

 

                                                           
38 Sabar. (2007). Pengantar Metedologi Penelitian. … 
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2. Sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti.39. 

Untuk menyederhanakan proses pengumpulan dan pengolahan data, maka 

penulis mengambil teknik sampel dengan mengacu kepada pendapat 

Suharsimi Arikunto, yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15%  atau 

20-25%, atau lebih. dalam penelitian ini diambil purpose sampling yaitu 

kelas VIII A. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk 

memudahkan pengumpulan data .40 dengan kata lain teknik pengumpulan data 

merupakan cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian 

Penulis mempergunakan instrument pengumpilan data sebagai berikut :    

1. Test  

Test sebagai instrument pengumpulan data yang berisi serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur hasil mengukur hasil 

belajar siswa. Tes ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

siswa VIII A  pada pembelajaran aqidah ahlaq di MTs Salafiyah Kota Cirebon. 

2. Dokumentasi  

                                                           
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),  
 



52 
 

 
 

            Dokumentasi (documentation), dilakukan penulis untuk mendapatkan 

data melalui beberapa arsip dan dokumen, serta benda-benda tulis yang 

relevan. dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang di peroleh dari 

bahan tertulis atau film. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari 

sumber-sumber yang ada yaitu berupa dokumen-dokumen penting. 

            Dokumentasi adalah untuk memperoleh data tentang profil sekolah, 

identitas dari siswa yang menjadi polpulasi penelitian. Dalam hal ini data yang 

diperoleh adalah daftar nama dan daftar nilai siswa-siswi kelas VIII A di MTs 

Salafiyah Kota Cirebon semester ganjil tahun ajaran ajaran 2017/2018 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif dan statistic infrensial. Sesuai dengan penjelasan Sugiyono bahwa 

teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistic 

deskriptif dan statistik infrensial. 

a. Stastistik deskriftif  

Analisis statistic deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Aqidah Ahlak yang diperoleh pada 

kelompok ekseperiment. Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Aqidah, maka dilakukan 

pengelompokan. Pengelompokan tersebut dilakuakan dalam 5 kategori: 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Pedoman 
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pengkategorian hasil belajar peserta didik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan ststistik dekriptif. 

Rata-rata (mean) 

𝑥 =
∑ 𝑓𝑖𝑘
𝑖= 1 𝑋𝑖 

∑ 𝑓𝑖𝑘
𝑖=1

 … 9 

Prenentase (%) nilai rata-rata 

𝑃 =
f

N
 𝑋 100% 

Keterangan: 

P         :   angka prentase 

F         :   Frekuensi yang dicari presentasenya 

N         :  Banyaknya sampel responden 

 

Pedoman yang digunakan untuk mengubah skor mentah yang diperoleh 

peserta didik menjadi skor standar (nilai) untuk mengetahui tingkat daya serap 

peserta didik mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh dekdinas tahun 2003 yaitu: 

Tabel 3.2 : Kategori Tingkat Penguasaan Materi 

Tingkat penguasaan (%)  Kategori hasil belajar 

0-34 Sangat rendah 

35-54 Rendah 

55-64 Sedang 

65-84 Tinggi  

85-100 Sangat tinggi 
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b. Stastik inferensial 

Data-data analisis stastik 

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu 

pengujian dasar yaitu uji normalitas. 

1. Uji normalitas data  

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data-data 

yang digunakan berdistrubusi normal atau tidak. Pengujian ini juga 

dilakukan untuk mengetahui data yang akan diperoleh akan diuji 

dengan stastik paramentri atau stastic nonparamentri. Untuk 

pengujian tersebut digunakan rumus chi-kuadrat yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

Keterampilan: 

X     :   Nilai chi-kuadrat hitung  

O     :   Frekuensi hasil pengamatan 

E      :   Frekuensi harapan 

N      :   Banyaknya kelas 

Kriteria pengujian normal bila X hitung lebih kecil 

 

2. Uji homogenitas varians populasi 

Pengujian ini dilakukan karena peneliti akan 

menggeneralisasikan hasil penelitian terhadap populasi penelitian. 

Dalam arti bahwa apabila data yang diperoleh homogeny maka 

kelompok-kelompok smpel berasal dari populasi yang sama. 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui uji t-test komparatif yang 

akan digunakan. Apakah rumus  yang akan digunakan separated 

varians dan polled varians. Untuk menguji homogen data tes 

pemahaman konsep digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut: 

 𝐹 =
varians terbesar

varians terkecil
… . 13  

Kriteria pengujian  

Kriteria pengujian adalah jika F hitung  Ftabel pada taraf nyata 

dengan Ftabel Didapat dari distribusi F dengan derajat kebebasan 

masing-masing sesuai dengan dk pemblang dan dk penyebut pada 

taraf   = 0,05 atau kriteria pengujian homogenitas dengan hasil 

olahan SPSS  versi 16  jika sign >  maka data homogen dan sign <   

maka data tidak homogeny. 

 

3. Pengujian hipotesis 

            Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjawab hipotesis 

yang telah diajuka. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjawab 

hipotesis yang telah diajukan. Pengajuan hipotesis data tes hasil 

belajar peserta didik yang dianalisis dengan menggunakan uji t-test 

dengan rumus sebagai berikut: 
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𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1
𝑛1

+
1
𝑛2
)

 

 

Keterangan: 

𝑋1 =  Nilai rata-rata sesudah  

𝑋2 =  Nilai rata-rata sebelum 

𝑆1
2 =  Variansi kelompok sesudah 

𝑆2
2 =   Variansi kelompok sebelum 

𝑛1 =   Jumlah sampel kelompok sesudah 

𝑛2 =   Jumlah sampel kelompok sebelum 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

a) Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐻0 ditolak, terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan 

metode diskusi di MTs Salafiyah Kota Cirebon. 

b) Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐻0  diterima, berarti 

tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah 

penggunaan metode diskusi di MTs Salafiyah 

Kota Cirebon. 

 

 

 

 



 
 

57 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

Hasil penelitian ini adalah jawaban atu rumusan masalah yang penulis 

tetapkan sebelumnya, diman terdapat 3 item rumusan masalah. Hasil penelitian 

ini terdiri atas 3 bagian sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Hasil 

penelitian ini terdiri atas 3 bagian sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Pada 

rumusan masalah 1 dan 2 akan dijawab dengan menggunakan analisis statistic 

deskriptif sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3 akan dijawab dengan 

menggunakan analisis statistic inferensial sekaligus menjawab hipotesis yang 

telah ditetapkan. Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang 

menunjukkan hasil belajar mata pelajaran Aqidah Ahlak yang menggunakan 

metode diskusi dan yang tidak menggunakan metode diskusi (menggunakan 

metode ceramah) pada peserta didik di  kelas VIII A MTs Salafiyah Kota 

Cirebon. 

Data hasil penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tes kemampuan 

hasil belajar mata pelajaran Aqidah Ahlak peserta didik sebelum dan sesudah 

digunakannya metode diskusi. 
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1. Hasil Analisis Deskriptif 

a. Deskripsi Hasil Belajar Mata Pelajaran Akidah Ahlaq yang 

Diajar Menggunakan Metode Ceramah pada Peserta Didik di  

Kelas VIII A MTs Salafiyah Kota Cirebon. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

peserta didik kelas VIII A MTs Salafiyah yang berjumlah 18 peserta 

didik, maka peneliti dapat mengumpulkan data hasil belajar peserta 

didik melalui tes tertulis. Berikut adalah hasil belajar pretes dan 

posttest peserta didik yang diajar menggunakan metode diskusi. 
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Tabel 4.1 

Data Hasil Belajar Peserta Didik Sebelum Metode Diskusi 

 

No Nama 

Skor 

Pretest Postest 

1 Achmad Chusni 40 60 

2 Aep saefullah 45 55 

3 Dani firmansyah  65 65 

4 Dika hermawan  30 60 

5 Euis lutpiaturrohmah  30 75 

6 Hasan abdul karim  35 60 

7 Irent safhira  60 50 

8 M. Apri Maulana 50 70 

9 Meilani Triyasanti 55 75 

10 Mela Maulidina 35 70 

11 Nabila Nur Zahra 40 65 

12 Nadilah Nuraini Kusuma 55 80 

13 Renanda Alya Syahbi 35 80 

14 Rasya Ovilina 40 55 

15 Siti Melita 45 50 

16 Vikri Romadon 55 80 

17 Ulfa Turrohimah 50 75 

18 Zaki Mubarok 60 70 
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Dari hasil pengumpulan data di atas, maka untuk mengetahui daya serap 

peserta didik dapat dilihat sebagi berikut: 

1) Pretest Sebelum Metode Diskusi 

 Hasil analisis statistik deskriptif untuk hasil belajar mata pelajaran 

Akidah Ahlaq peserta didik pada  setelah dilakukan pretest adalah sebagai 

berikut: 

a) Membuat Tabel Distribusi Frekuensi  

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi digunakan langkah-

langkah sebagai berikut : 

(1) Menentukan banyak kelas interval 

K    =  1 + (3,3 log n) 

       = 1 + (3,3 log 18 ) 

       = 1 + (3,3 x 1,255) 

       = 5,142 dibulatkan 5 

(2) Menentukan rentang kelas  

R = Data terbesar – Data terkecil  

R = 65-30 

R = 35 

(3) Menghitung panjang kelas  

P = 
35

5
 

P = 7 
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                                                  Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Pretest Sebelum Metode Diskusi 

Interval Frekuensi (Fi) 

30-36 5 

37-43 3 

44-50 4 

51-57 3 

58-65 3 

jumlah 18 

 

 

b) Menhitung Nilai Rata-Rata  

 

Tabel 4.3 

Distribusi Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Rata-rata pretest 

Sebelum Metode Diskusi 

Interval Frekuensi (Fi) Titik Tengah (Xi) Fi , Xi 

30-36 5 33 165 

37-43 3 40 120 

44-50 4 47 188 

51-57 3 54 162 

58-65 3 61,5 184,5 

Jumlah 18 235,5 819,5 
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Berdasarkan tabel di atas maka nilai rata-rata pretest sebelum 

metode diskusi adalah: 

𝑥 =
∑ 𝑓 𝑖𝑋𝑖𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓 𝑖𝑘
𝑖=1

 

 

𝑋 =
819,5

18
 

 

    𝑋 = 45,528 

 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 

mata pelajaran Akidah Ahlaq peserta didik kelas VIII A di MTs Salafiyah 

Kota Cirebon adalah 45,528. 

 

c) Menghitung Standar Deviasi  

Tabel 4.4 

Standar Deviasi pretest Sebelum Metode Diskusi 

Interval Fi Xi xi–𝒙̅  (xi–𝒙̅ )2 fi (xi - 𝒙̅ )2 

30-36 5 33 -12,528 156,95 784,75 

37-43 3 40 -5,528 30,55 91,65 

44-50 4 47 1,472 2,16 8,64 

51-57 3 54 8,472 71,77 215,31 

58-60 3 61,5 15,972 255,10 765,3 

Jumlah 18 223 7,86 516,53 1865,65 
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                                             SD = √
∑𝑓𝑖 ( 𝑋𝑖− 𝑋)2

𝑛−1
 

 

= √
1865,65

17
 

 

= √109,74 

 

=  10,475 

 

2) Posttest Sebelum Metode Diskusi 

Hasil analisis statistic deskriptif untuk hasil belajar peserta didik 

pada kelompok control setelah dilakukan post-test adalah sebagai berikut: 

a) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi digunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

(1)  Menentukan banyak kelas interval  

K  = 1 + ( 3,3 log n) 

     = 1 + (3,3 log 18) 

     = 1+ (3,3 x 1,255) 

     = 5,142 dibulatkan 5 

(2)  Menentukan rentang kelas  

R = Data terbesar – Data terkecil 

R = 80-50 

R = 30 
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(3)  Menghitung panjang  kelas 

P =  
𝑅

𝐾
 

P =  
30

5
 

P =  5 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi posttest Sebelum Metode Diskusi 

Interval Frekuensi (Fi) 

50-55 4 

56-61 3 

62-67 2 

68-73 3 

74-80 6 

jumlah 18 

 

Dari tabel distribusi frekuensi hasil belajar di atas, menunjukan bahwa 

distribusi frekuensi tertinggi hasil belajar peserta didik berada pada interval 

74 - 80 dengan frejuensi 6 sedangkan frekuensi terendah pada interval 62 - 72 

yaitu 1 

b) Menghitung Nilai Rata-Rata  
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Tabel 4.6 

Distribusi Tabel Penolong Untuk Menhitung Nilai Rata-Rata Posstest 

Sebelum Metode Diskusi 

Interval  Frekuensi 

(Fi) 

Titik Tengah 

(Xi) 

Fi . Xi 

50-55 4 52,5 210 

56-61 3 58,5 175,5 

62-67 2 64,5 129 

68-73 3 70,5 211,5 

74-80 6 77 462 

jumlah 18 323 1.188 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai rata – rata posttest 

sebelum metode diskusi adalah : 

𝑥 =
∑ 𝑓 𝑖𝑋𝑖𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓 𝑖𝑘
𝑖=1

 

 

    = 
1.188

18
 

 

    =  66 

 

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar mata pelajaran aqidah akhlak peserta didik kelas VIII A di MTS 

Salafiyah Kota Cirebon adalah 66. 

 

c) Menghitung Standart Deviasi 
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Tabel 4.7 

Standart Deviasi Posttest Sebelum Metode Diskusi 

 

Interval Fi Xi Xi – X (Xi – X)2 fi (Xi – X)2 

50-55 4 52,5 -13,5 182,25 729 

56-61 3 58,5 -7,5 56,25 168,75 

62-67 2 64,5 -1,5 2,25 5,06 

68-73 3 70,5 4,5 20,25 60,75 

74-80 6 77 11 121 726 

Jumlah 18 32 18,65 382 1.789,56 

 

𝑺𝑫 = √
∑𝑓𝑖 (𝒙̅𝒊 − 𝒙̅)𝟐

n − 1
 

=√
𝟏𝟕𝟖𝟗,𝟓𝟔

𝟏𝟕
 

= √𝟏𝟎𝟓, 𝟐𝟔 

= 10,259 

Tabel 4.8 

Nilai statistic deskriptif hasil pretest dan posttest Kelas VIII A 

Stastistik 
Nilai Statistik 

Pretest Posttest 

Nilai terendah 30 50 

Nilai tertinggi 65 80 

Nilai rata-rat ( 45,52 66 

Standar Deviasi (SD) 10,47 10,25 

 

                        Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa: 
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(1)  Pretest Sebelum Metode Diskusi 

             Nilai terendah yang diperoleh pada pretest sebelum metode diskusi 

adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 65. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 

54,52 dengan standar deviasinya adalah 10,47. 

(2) Posttest sebelum metode diskusi 

Nilai terendah yang diperoleh pada kelas control adalah.. dan nilai tertinggi 

adalah 65. nilai rata-rata yang diperoleh adalah 45,52 dengan standar 

deviasinya adalah 10,47.  Jika hsil belajar peserta didik dikelompokkan 

dalam kategori sangat rendah, sedang, tertinggi , sangat tertinggi akan 

diperoleh frekuensi dan presentase setelah dilakukan pretttest dan posttest 

maka didapatkan hasil seperti dibawah ini. 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Dan Presentase Tingkat penguasaan materi 

ppserta Didik Sebelum Metode Diskusi 

Tingkat 

Penguasa

an 

Kategori 

Pretest Posttest  

Frekuensi 
Persentas

e (%) 

Frekuen

si 

Persentas

e (%) 

0 – 39 Sangat Rendah 5 27,78 0 0 

40 – 54 Rendah 7 38,89 2 11,11 

55 – 74 Sedang 6 33,33 10 55,56 

75 – 89 Tinggi 0 0 6 33,33 

90 – 100 Sangat Tinggi 0 0 0 0 

Jumlah  18 100 18 100 
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Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat 

penguasaan materi peserta didik pada pretest dan posttest sebagai berikut: 

(a) Pada pretest terdapat .. peserta didik (27,78%) berada pada kategori 

sangat rendah, 7 peserta didik (38,89%) berada pada kategori rendah, 6 

peserta didik (33,33%) berada pada kategori sedang (0%) berada pada 

kategori tinggi, dan sangat tinggi. 

(b) Pada posstest terdapat 0 peserta didik (0%) berada pada kategori sangat 

rendah, 2 peserta didik (11,11%) berada pada kategori rendah, 10 

peserta didik (55,56%) berada pada kategori sedang, 6 peserta didik 

(33,33%) berada pada kategori tinggi, dan 0 peserta didik (0%) yang 

berada pada kategori sangat tinggi. 

Selanjutnya, penulis menyajikan presentase nilai rata-rata 

kenaikan hasil belajar mata pelajaran akidah ahlak peserta didik kelas 

VIII A di MTs Salafiyah Kota Cirebon yang dilihat dari hasil pretest dan 

posttest untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.10 

Nilai Rata-rata pada Pretest dan Posttest Sebelum Metode Diskusi 

Stastistik 
Nilai statistik 

Pretest Posttest 

Nilai rata-rata (𝑥) 45,52 66 

 

P = 𝑷 =
𝟔𝟔−𝟒𝟓,𝟓𝟐

𝟒𝟓,𝟓𝟐
 𝒙̅ 𝟏𝟎𝟎% = 

𝟐𝟎,𝟒𝟖

𝟒𝟓,𝟓𝟐
 𝒙̅ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟒𝟒, 𝟗𝟗% 

 

            Jadi, selisih rat-rat kenaikan hasil belajar peserta didik adalah 

20,48.dengan presentase 44,99%. 

             Dari tabel atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

mata pelajaran akidah ahlaq yang diajar menggunakan metode diskusi 

meningkat dengan presentase rata-rata kenaikan hasil belajar yaitu 

44,99% 

b. Deskripsi hasil belajar mata pelajaran akidah ahlaq yang diajar 

menggunakan metode diskusi pada peserta didik kelas VIII A 

MTs Salafiyah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

peserta didik kelas VIII A yang berjumlah  17 pesera didik, maka 

peneliti dapat mengumpulkan data hasil belajar peserta didik melalui 

tes tertulis. Berikut adalah hasil belajar pretest dan post test peserta 

didik yang diajar  dengan menerapkan metode diskusi. 
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Tabel 4.11 

Data hasil belajar pesera didik 

No Nama Pretest Posttest 

1 Abdul ghofur 50 80 

2 Rafi Fadlurohman 30 65 

3 Moch. Murgoni Anis 55 85 

4 M. Luthfi Habibi 30 60 

5 Moh. Rizki Hidayatullah  40 75 

6 Tellani 35 80 

7 Siti Khumairoh Azizah 40 85 

8 Leni Febiayanti 35 65 

9 Ahmad Mahasusu 35 85 

10 Siti Laela 25 80 

11 M. Nabil Al mubarok 60 85 

12 Teti Nurkhomsah  40 70 

13 M.Bachtiar  30 75 

14 Siti Neng Marhamah  35 85 

15 Ali Hidayah 40 80 

16 Ameliani Rotua 60 80 

17 Ferdi Ka yandri 55 75 

 

 Dari hasil pengumpulan data di atas, maka untuk 

mengetahui daya serap peserta didik dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Pretest  

Hasil analisis statistic deskriptif untuk hasil belajar 

Akidah Ahlaq peserta didik setelah dilakukan pretest adalah 

sebagai berikut:   

a) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi 

digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
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(1) Menentukan banyak kelas interval 

    K =  1 + (3,3 log n) 

    = 1 = (3,3 log 17) 

    =  1 + (3,3 x 1,230) 

    = 1+ 4,050 

    = 5, 059 dibulatkan 5 

(2) Menentukan rentang kelas  

R   = Data terbesar – Data terkecil 

R   = 60-25 

R   = 35 

(3)  Menghitung panjang kelas  

P  =  
𝑅

𝐾
 

P  = 
35

5
  

P =7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Peserta Didik Sebelum 

Penerapan Metode Diskusi 

Interval Frekuensi (Fi) 

25-31 4 

32-38 3 

39-45 3 

46-52 2 

53-60 5 

Jumlah 17 

 

a) Menghitung Nilai Rata-Rata 

Tabel 4.13 

Distribusi Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Rata-rata 

Sebelum Penerapan Metode Diskusi 

interval Frekuensi 

(Fi) 

Titik tengan 

(Xi) 

Fi . Xi 

23-31 4 28 112 

32-38 3 35 105 

39-45 3 42 126 

46-52 2 49 98 

53-60 5 56.5 282,5 

Jumlah 17 210,5 723,5 
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Berdasarkan tabel di atas, maka nilai rata-rata pretest adalah : 

                                 𝑋 = 
∑ 𝑓 𝑖 𝑋𝑖
𝑘
𝑖−1

∑ 𝑓 𝑖𝑘
𝑖−1

 

        = 
723,5

17
 

        = 42,558 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar Akidah Ahlaq kelas VIII A di  MTs Salafiyah sebelum penerapan 

metode diskusi adalah 42,558. 

b) Menghitung Standar Deviasi 

  

Tabel 4.14 

Standar Deviasi Pretest 

Interval Fi Xi 𝑋1 − x  (xi–𝒙̅ ̅)2 fi(xi - �̅�̅)2 

25-31 4 28 -14,558 211,93 847,72 

32-38 3 35 -7,558 57,12 171,36 

39-45 3 42 -0,558 0,31 0,93 

46-52 2 49 6,442 41,49 82.98 

53-60 5 56,5 13,944 194,43 972,15 

jumlah 17 210,5 -2,288 505,28 2075,14 

 

𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑖 (xi −  x )2

𝑛 − 1
 

               = √
2075,14

16
 

    = √129,69 

    = 11,388 
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2. Postesst Sesudah Metode Diskusi 

                Hasil analisis statistik deskriptif untuk hasil belajar Akidah 

Ahlak peserta didik setelah dilakukan post-test adalah sebagai berikut: 

a) Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 

            Untuk membuat tabel distribusi frekuensi digunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menentukan banyak kelas interval 

K    =   1 + (3,3 log n) 

      =    1 + (3,3 log 17) 

      =    1 + (3,3 x 1,230) 

      =    1 + 4,059 

      =    5,059 dibulatkan 5 

(2) Menentukan rentang kelas  

R = Data terbesar – Data terkecil 

       R = 85-60 = 25 

(3) Menghitung panjang kelas  

P = 
𝑅

𝐾
 

P = 
25

5
 

 P = 5 
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Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Peserta Didik Setelah Penerapan 

Metode Diskusi 

Interval Frekuensi 

60-64 1 

65-69 2 

70-74 1 

75-79 3 

80-85 10 

Jumlah 17 

 

b) Menghitung Nilai Rata-Rata 

 

Tabel 4.16 

Distibusi Tabel Penolong Untuk Menghitung Nilai Rata-Rata Setelah 

Penerapan Metode Diskusi 

Interval Frekuensi 

(Fi) 

Titik Tengah 

(Xi) 

Fi . Xi 

60-64 1 62 62 

65-69 2 67 134 

70-74 1 72 72 

75-79 3 77 231 

80-85 10 82,5 825 

Jumlah  17 360,5 1,324 

                    

Berdasarkan tabel di atas, maka rata-rata posttes adalah : 

𝑋 =  
∑ 𝑓 𝑖 𝑋𝑖
𝑘
𝑖−1

∑ 𝑓 𝑖𝑘
𝑖−1

 

= 
1.324

17
  

= 77,88 
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                    Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata belajar 

peserta didik kelas VIII A MTs Salafiyah Kota Cirebon setelah menggunakan 

metode diskusi adalah 77,88. 

 

Tabel 4.17 

Standar Deviasi Posttest 

Interval Fi Xi xi–𝒙̅ ̅ (xi–𝒙̅ ̅)2 fi(xi - 𝒙̅ ̅)2 

60-64 1 62 -15,88 252,17 252,17 

65-69 2 67 -10,88 118,37 236,74 

70-74 1 72 -5,88 34,57 34,57 

75-79 3 77 -0,88 0,77 2,32 

80-85 10 82,5 4,62 21,34 213,44 

jumlah 17 360,5 -38,14 263,98 739,24 

𝑆𝐷 = √
∑𝑓𝑖 (xi −  x )2

𝑛 − 1
 

= √
739,24

16
 

= √𝟒𝟔, 𝟐𝟎 

= 7,817 

 

Tabel 4.18 

Nilai Stastistik Deskriptif Hasil Pretest dan Posttest 

Stastistik 
Nilai Statisti 

Pretest Posttest 

Nilai terendah 25 60 

Nilai tertinggi 60 85 

Nilai rat-rat ( x) 42,55 77,88 

Standar Deviasi (SD) 11,38 7,81 
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa: 

(1)  Pretest 

              Nilai terendah yang diperoleh pretest adalah 25 dan nilai tertinggi 

adalah 60. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 42,55 dengan standar 

deviasinya adalah 11,38. 

(2) Posttest 

              Nilai terendah yang diperoleh posttest adalah 60 dan nilai tertinggi 

adalah 85. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 77,88 dengan standar 

deviasinya adalah 7,81. 

              Berdasarkan hasil pretest dan posttest diperoleh nilai rata-rata  hasil 

belajar Akidah Ahlaq meningkat, yakni nilai rata-rata pretest  adalah 42,55 

sedangkan niali rata-rata posttest adalah 77,88 dengan selisih sebanyak 

35,33. 

              Jika hasil belajar peserta didik dikelompokkan dalam kategori 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi akan diperoleh frekuensi 

dan presentase setelah dilakukan pretest dan posttest maka didapatkanlah 

hasil seperti di bawah ini. 
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Tabel 4.19 

Distribusi Frekuensi dan Presentase Tingkat Penguasaan Materi 

Peserta Didik 

Penguas

aan 
Kategori 

Pretest Kelas 

Eksperimen 

Posttest Kelas 

Eksperimen 

Frekuen

si 

Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

0-39 Sangat rendah 7 41,18 0 0 

40-54 Rendah 5 29,41 0 0 

55-74 Sedang 5 29,41 4 23,52 

75-89 Tinggi 0 0 13 76,48 

90-100 Sangat tinggi 0 0 0  

Jumlah  17 100 17 100 

               

Berdasarkan pada tabel di atas maka, dapat diketahui bahwa tingkat 

penguasaan materi siswa pada pretest dan posttest sebagai berikut : 

(a) Pada pretest terdapat 7 peserta didik (41,18%) berada pada kategori 

sangat rendah, 5 peserta didik (29,41%) berada pada kategori rendah, 5 

peserta didik (29,41%) berada pada kategori sedang, 0 peserta didik (%) 

berada pada kategori tinggi dan 0% berada pada kategori sangat tinggi. 

(b) Pada posttest terdapat 0% peserta didik berada pada kategori sangat 

rendah, 0% peserta didik berada kategori rendah, 4 peserta didik 

(23,52%) berada pada kategori sedang, 13 peserta didik (76,48%) 

berada pada kategori  tinggi, dan peserta didik (0%) berada pada 

kategori sangat tinggi. 

                  Selanjutnya, penulis menyajikan presentase nilai rata-rata 

kenaikan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Ahlak 
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kelas VIII A MTs Salafiyah yang dilihat dari hasil pretest dan posttest 

untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik sebagai berikut: 

 

Tabel 4.20 

Nilai Rata-rata pada pretest dan posttest 

Stastistik 
Nilai stastistik 

Pretest Posttest 

Nilai rata-rat (x) 42,55 77,88 

 

𝑷 =
𝟕𝟕, 𝟖𝟖 − 𝟒𝟐, 𝟓𝟓

𝟒𝟐, 𝟓𝟓
 𝒙̅ 𝟏𝟎𝟎% = 

𝟑𝟓, 𝟑𝟑

𝟒𝟐, 𝟓𝟐𝟓
 𝒙̅ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟑, 𝟎𝟑% 

 

Jadi, selisih rata-rata kenaikan hasil belajar Akidah Ahlak 

adalah 35,33 dengan presentase 83,03%. 
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Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

Akidah Ahlak yang diajar menggunakan metode diskusi. Meningkat dengan 

presentase rata-rat kenaikan hasil belajar yaitu 83,03%. 

 

Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata pretest dan posttest 

 

2.  Hasil Analisis Inferensial 

a.  Efektivitas Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Pada mata pelajaran Akidah Ahlak Siswa Kelas VIII A DI MTs 

Salafiyah Kota Cirebon. 

Pada bagian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

yang ketiga, dimana pada bagian ini akn dijawab dengan stastistik 

inferensial. Pada analisis ini ada 3 tahap untuk mengetahui adakah 

perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran Akidah Ahlaq sebelum dan 

sesudah di ajar dengan mengunakan metode diskusi,. Tahap yang 

dimaksud adalah pengujian normalitas, homogenitas, dan pengujian 
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hipotesis dengan t-test. Ketiga pengujian ini dilakukan secara 

menggunakan SPSS. Berikut hasil pengolahan data dengan tahap yang 

dimaksud: 

 

1) Uji normalitas 

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui 

apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dilakukan pada hasil dari sample tersebut, yaitu hasil 

belajar sebelum dan sesudah. 

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui 

apakah data tersebut normal atau tidak. Jika data tersebut berdistribusi 

normal maka sig>a . pengujian normalitas pada data tersebit dapat 

dilihat pada output SPSS dibawah ini! 

Tabel 4.21 

Pengujian Normalitas Terhadap Prettest data hasil belajar 

Akidah Ahlak peserta didik kelas VIII A MTs Salafiyah 

Tests of Normality 

Kolmogrov-

Smirnova Keterangan 

Sig 

Pretest sesudah 0,651 Normal 

Pretest sebelum 0,822 Normal 
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 Pengujian normalitas yang dilakukan terhadap pretest data hasil 

belajar Akidah Ahlak pada data tersebut, ditetapkan taraf signifikannya 

adalah 0,05. Pengujian normalitas dilakukan pada data pretest sebelum dan 

sesudah, taraf signifikan yang ditetapkan adalah 0,05, setelah dilakukan 

pengolahan data pada SPSS maka diperoleh output nilai sign untuk pretest  

sebesar 0,651 berarti nilai sig lebih besar dari nilai a (0.651> 0,05), jadi, dapat 

disimpulkan bahwa data pretest sesudah  berdistribusikan normal. 

 Pada hasil pretest diperoleh sign sebesar 0,822, berarti nilai sig 

lebih besar nilai a (0822> 0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa data pretest 

sesudah juga berdistribusi normal.  

Tabel 4.22 

Pengujian Normalitas Terhadap Postest Data Hasil Belajar Akidah 

Ahlak Sebelum dan Sesudah Peserta Didik Kelas VIII A di MTs 

Salafuyah 

Test of Normality 
Kolmogorov-Smirnova 

Keterangan 
Sig 

Posttest sesudah 0,314 Normal 

Posttest sebelum 0,875 Normal 

                          

Pengujian normalitas yang dilakukan terhadap posttest data hasil 

belajar Akidah Ahlak pada data tersebut, ditetapkan taraf signifikannya 

adalah 0,05. Pengujian normalitas dilakukan pada data posttest sesudah dan 

sebelum, taraf signifikannya yang ditetapkan adalah 0,05 setelah dilakukan 
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pengolahan data pada SPSS maka diperoleh output nilai sign untuk posttest 

sesudah sebesar 0,314 berarti nilai sig lebih besar dari niali a (0,314> 0,05), 

jadi dapat disimpulkan bahwa data posttest sesudah metode diskusi 

berdistribusi normal. Pada hasil posttest sebelum metode diskusi diperoleh 

sign sebesar 0,875, berarti nilai sig lebih besar dari nilai a (0,875> 0,05), jadi 

dapat disimpulkan bahwa data posttest sebelum metode diskusi juga 

berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas  

Sebelum mengadakan uji hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji homogenitas, karena hal ini merupakan syarat untuk 

melakukan pengujian dalam analisis inferensial. Uji homogenitas 

bertujuan untuk melihat apakah kedua  data  sebelum dan sesudah metode 

diskusi berasal dari populasi yang homogeny. Adapun formulasi 

hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

H= Variansi kedua  data sama 

H= Variansi kedua data tidak sama 

Pengujian homogenitas dilakukan pada data pretest sebelum 

dan sesudah, dengan taraf signifikan yang ditetapkan sebelumnya adalah 

a = 0,05. Jika sig>a maka H diterima, mak kedua data yang di uji 

homogen dan jika sig<a,  maka H ditolak, maka kedua data yang diuji 

tidak homogen. 
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Tabel 4.23 

Pengujian Homogenitas Terhadap Posttest Data Hasil Belajar Akidah 

Ahlak Sebelum dan Sesudah Metode Diskusi Peserta Didik Kelas VIII 

A MTs Salafiyah 

Pengujian Leven stastistik Sig Keterangan 

Prettest 0,278 0,601 Homogen 

                      

Berdasarkan output SPSS maka diperoleh nilai sign sebesar 0,601, 

berarti nilai sig lebih besar dari nialai a = 0,05 (0,601> 0,05). Dengan 

demikian H di terima. Mak dapat disimpulkan bahwa data pretest sebelum 

dan sesudah metode diskusi homogeny. 

Tabel 4.24 

Pengujian Homogenitas Terhadap Posttest Data Hasil Belajar Akidah 

Ahlak Sebelum dan Sesudah Metode Diskusi Kelas VIII A MTs 

Salafiyah 

Pengujian Levene stastistik Sig Keterangan 

Posttest 1.979 0,169 Homogen 

                                  

Berdasarkan output SPSS maka diperoleh nilai sign sebesar 

0,169, berarti nilai sig lebih besar dari nilai a = 0,05 (0,169> 0,05). Dengan 

demikian H di terima.maka dapat disimpulkan bahwa data pretest dari 

sebelum dan sesudah metode diskusi homogen. 
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3) Uji Hipotesis 

Analisis inferensial dalam hal ini adalah berupa pengujian 

terhadap hipotesis yang telah diajukan.Hipotesis akan diuji dengan 

menggunakan stastistik uji t jenis Independen Sample T-ttest dengan bantuan 

aplikasi SPSS Versi 16 Dengan Kriteria pengujian adalah jika nialai t hitung> 

t tabel atau taraf signifikan < a (nilai sig <0.05) maka H ditolak dan H 

diterima tapi jika t hitung<t tabel atau taraf signifikan <a (nilai sig <0,05) 

maka H diterima dan H ditolak. Adapun hasilnya pengujian uji t jenis 

Independen Sample T-t t sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Uji-t jenis Independent Sampel T-ttest Data Hasil Belajar Fiqih Peserta 

Didik Kelas VIII A MTS Salafiyah Kota Cirebon 

Pengujian thitung ttabel Sig 

Uji-t Post test 3.460 1.692 0,002 

 

Pada table 4.25 diatas menunjukkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3.460 

dengan tingkat Sig = 0,002 Dengan df = N-2 = 35-2 = 33 sehingga nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=1.692 pada taraf signifikasi [α = 0,05]. Untuk mengetahui apakah 

hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan dengan cara 

memperhatikan kaidah keputusannya. jika nilai thitung> ttabel maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Berdasarkan hasil diatas, maka dapat disimpulan bahwa H0 

ditolak karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yakni 3.460 > 1.692 Jadi terdapat 

perbedaan hasil belajar fiqih antara yang menggunakan metode diskusi dan 
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yang menggunakan metode ceramah dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

 

A. Pembahasan  

Pada   bagian pembahasan ini akan dibahas mengenai hasil penelitian 

yang telah diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen 

dengan desain penelitian yang digunakan yaitu Non Equivalent Control 

Group Desain yaitu dengan membandingkan sesudah metode diskusi dengan 

sebelum diskusi..  

Setelah melalui proses perhitungan, diperoleh hasil Pretest dan 

Posttes yang telah dilakukan pada masing-masing kelas eksperimen dan kelas 

control dimana Pretest merupakan tes awal yang dilakukan peneliti pada 

masing-masing kelas sebelum diberikannya perlakuan sebelum metode 

diskusi dan sesudah metode diskusi sedangkan Posttest merupakan tesa yang 

dilakukan setelah metode diskusi diajar dengan menggunakan metode 

diskusi. Dapat terlihat bahwa pelajaran yang menggunakan metode diakusi 

dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan hasil belajar pesrta didik pada 

mata pelajaran Aqidah Ahlak  kelas VIII A di MTs Salafiyah Kota Cirebon. 

Hal ini dapat terlihat pada analisis deskriptif dan inferensial yang 

dilakukan sebelumnya, yaitu hasil analisis deskriptif tes Aqidah Ahlak peserta 

didik sesudah metode diskusi dengan rata-rata nilai hasil pretest yaitu 42,55 

dan rata- rata nilai hasil posttest yaitu 77.88 serta selisih rata-rata kenaikan 

hasil belajar pesrta didik adalah 35,33 dengan persentase 83,03% sedangkan 

hasil analisis tes fiqih peserta didik pada kelas control dengan rata-rata nilai 
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hasi pretest yaitu 45,52 dan rata-rata nilai hasil posttest yaitu 66 serta selisih 

rata-rata kenaikan hasil belajar peserta didik adalah 20,48 dengan persentase 

44,99%. 

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, hasi penelitian menunjukan 

bahwa penerapan metode diskusi lebih baik dibandingkan dengan 

menerapkan metode ceramah.hal ini terjadi karena kelas yang diajar dengan 

menerapkan membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar, peserta didik 

dilatih mandiri dalam belajar yaitu mampu memecahkan masalah sendiri, 

berani mengungkapkan pendapat sendiri, dan membantu meningkatkan minat 

dan pretasi belajar. Pembelajaran dengan menerapkan metode diskusi juga 

dapat memantu peserta didik mencapai  tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien serta memungkinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran 

aktif dan mandiri tanpa bergantung pada guru. 

Hasil belajar peserta didik sebelum metode diskusi diajar 

menggunakan metode diskusi  lebih rendah dibandingkan sesudah metode 

diskusi yang diajar dengan menggunakan metode diskusi dilihat dari 

keterlibatan peserta didik tidak terlalu Nampak. Peserta didik mempunyai 

kecenderungan untuk menunggu  jawaban dari guru, bahkan mereka tidak 

berusaha untuk memecahkan masalah atau soal yang diberikan. Guru lebih 

aktif dari pada peserta didik sehingga membuat peserta didik semakin 

tergantung dari guru dan mereka tidak terbiasa belajar sendiri tanapa ada 

bantuan dari atau bimbingan  dari guru. 
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Berdasarkan hasil pengujian stastistik inferensial pada uji t sampel 

independen diperoleh thitung> ttabel dimana, thitung = 3.460 sedangkan ttabel = 

1.692 menunjukan Ho ditolak. Berdasarkan pengujian stastistik inferensial 

tersebut dapat disimpulkan bahwa metode diskusi terdapat peningkatkan 

terhadap hasil belajar Aqidah Ahlaq pada peserta didik kelas VIII A di MTs 

Salafiyah Kota Cirebon. 

Hasil belajar peserta didik dengan menerapkan metode diskusi 

terjadi peningkatan terhadap hasil belajar sesudah metode diskusi lebih tinggi 

dibandingkan nilai hasil belajar sebelum metode diskusi. Penyebabnya karena 

penerapan metode diskusi efektif dapat meningkatkan antusias peserta didik 

dalam belajar sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keefektifan 

belajar peserta didik. 

 

B. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang peniti ajukan adalah ada perbedaan yang 

signifikan dari hasil belajar siswa yang belum diberi penerapan metode diskusi dan 

siswa yang sudah diberi penerapan metode diskusi pada mata pelajaran akidah 

ahlak. 

Tabel sebelum  Hipotesis  

Ha: terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dari kelas VIII A pada mata 

pelajaran aqidah ahlak sebelum dan sesudah menggunakan metode diskusi di 

MTs Salafiyah Kota Cirebon. 
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Ho: terdapat pebedaan hasil belajar yang positif dan signifikan dari kelas 

VIII A pada mata pelajaran akidah ahlaq  

 

C. Pembahsan Hasil Penelitian 

              Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari hasil belajar siswi di 

MTs Salafiyah Kota Cirebon. Data yang dikumpulkan adalah untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode diskusi dan 

sesudah menggunakan metode diskusi pada siswi kelas VIII A yang tellah diberi 

uji coba. 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode 

diskusi. Setiap siswa dituntut untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan mampu 

mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil belajar tidak hilang 

begitu saja ketika proses pembelajaran selesai, namun bisa bertahan dan dapat 

dogunakan ketika diperlukan  

              Perbedaan hasil belajar yang signifikan sebelum dan sesudah 

diterapkannya metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar pada mata 

pelajaran Akidah Ahlak di MTs Salafiyah Kota Cirebon. 

 

D. Keterbatasan Masalah  

                 Penulisan menyadari penelitian ini belum sempurna, meskipun usaha 

yang dilakukan peneliti telah maksimal, namun penelitian ini masih banyak 

kekurangan. Kekurangan tersebut disebabkan kurang meratanya pembagian 

siswa/siswi yang pintar dengan siswa /siswi yang kurang pintar dalam kelompok. 

Sehingga masih terdapat kelompok yang pasif dan kurang berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

              Berdasarkan hasil analisis data tentang penerapan metode diskusi 

untuk peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah 

Ahlak di MTs Salafiyah Kota Cirebon, maka akhirnya dapat disimpulkan: 

1. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Ahlak yang 

mengunakan metode ceramah / sebelum metode diskusi rata-rata 66 dari 

18 peserta didik. 

2. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Ahlak yang 

menggunakan metode diskusi/sesudah metode diskusi rata-rata 77,88 

dari 17 peserta didik. 

3. Berdasarkan hasil analisis inferensial diperoleh t- hitung > t –tabel dimana t 

hitung= 3,460 sedangkan t-tabel= 1.692, maka berdsarkan kriteria pengujian 

dapat dikatakan bahwa penerapan metode efektif untuk meningkatan 

hasil belajar peserta didik pada  mata pelajaran Akidah Ahlak di MTs 

Salafiyah Kota Cirebon. 
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B. Saran 

     1.    Bagi Orang Tua 

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar, seharusnya orang tua di 

rumah hendaknya semua pihak dapat memberikan contoh terlebih dahulu.  

2.    Bagi Guru 

Agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi, hendaknya guru lebih 

meningkatkan mutu pengajaran Pendidikan Agama Islam, misalnya selain 

di dukung dengan menggunakan berbagai variasi metode dalam 

pengajarannya diberikan pula simulasi-simulasi yang menarik dan 

mengandung makna untuk menambah motivasi dan semangat siswa dalam 

mengikuti pelajaran agar tidak merasa jenuh. 

3. Bagi Siswa  

Para siswa, agar selalu belajar dengan baik dan benar sehingga 

mendapatkan hasil belajar yang baik, dan mengamalkan pengetahuan yang 

telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini hanya mencari seberapa kuat efektivitas penggunaan 

metode diskusi terhadap hasil belajar siswa. Namun, dalam penelitian ini 

tidak melihat hubungan lain yang lain. Maka dari itu, disarankan kepada 

peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian mengenai faktor 

lain yang memiliki efektivitas yang tinggi selain hasil belajar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah                 : Mts. Salafiyah 

Mata Pelajaran      : Akidah Akhlak 

Tema                     : Rukun Iman 

Subtema                : Iman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT 

Kelas/Semester      : VIII/II 

Materi Pokok        : Iman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT 

Alokasi Waktu      : 2 x 40 Menit (1 Pertemuan) 

 

A.    Kompetensi Inti (KI) 

K-1     :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

K-2     :  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

K-3  :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

K-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 

1. Meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah SWT 

2. Menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah SWT 

3. Memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah SWT 

  Indikator: 

 3.1   Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah 

 3.2   Menyebutkan macam-macam kitab Allah beserta Nabi 

yang  menerimanya yang wajib diimani 

3.3   Memahami hikmah iman kepada kitab-kitab Allah 

4.   Menyajikan dalil Naqli dan Aqli terkait dengan kitab-kitab Allah SWT 

    Indikator: 

      4.1   Menunjukan ayat al-Qur’an yang menjadi dasar beriman kepada kitab-

kitab Allah 

      4.2  Menjelaskan terjemahan ayat al-Qur’an yang menjadi dasar beriman  

kepada kitab-kitab Allah 

 4.3   Mengidentifikasi isi kandungan ayat al-Qur’an yang menjadi dasar 

beriman kepada kitab-kitab Allah 

 

C.    Tujuan Pembelajaran 

Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran diharapkan siswa mampu: 

1. menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah swt. 

2. menyebutkan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah swt. 

3. menyebutkan macam-macam kitab Allah swt dan rasul penerimanya 

4. menjelaskan isi kandungan kitab-kitab Allah swt 

5. menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab allah 

 

 



 
 

 
 

D.    Materi  Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok) 

1.      Pengertian Iman kepada Kitab-Kitab Allah 

Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita harus meyakini bahwa kitab-

kitab Allah itu benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada para rasul 

yang dipilih-Nya. Adapun pengertian kitab-kitab Allah adalah kumpulan 

wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul-Nya melalui Malaikat Jibril 

dan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. RISALAH, Mushaf adalah 

kumpulan ayat-ayat Al Quran yang berbentuk lembaran-lembaran kertas yang 

berjilid sebagaimana mushaf Al Quran saat ini. 

Pada awalnya, ayat-ayat Al Quran dihapal dan ditulis pada pelepah-

pelepah kurma, daun, dan tulang. Proses penyalinan dan pengumpulan 

lembaran tersebut dilakukan oleh Zaid bin Sabit atas perintah Khalifah Abu 

Bakar As Shiddiq. 

 

2.      Macam- macam kitab Allah dan bahasannya 

Ada empat macam kitab yang wajib kita yakni, yaitu Taurat yang 

diturunkan kepada Nabi Musa a.s., Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud 

a.s., Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s., dan Al Quran diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw. Al Quran ini merupakan kitab terakhir yang 

dijamin oleh Allah keasliannya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. 

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS Al Hijr: 9). Selain 

kitab-kitab tersebut Allah juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran- lembaran 

yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Musa a.s. Hal tersebut 

dinyatakan dalam firman Allah swt. Artinya: "(Yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan 

Musa." (QS Al A’la: 19). Pada pokoknya, isi dari kitab-kitab tersebut memiliki 

kesamaan, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid. Artinya, menyembah 

kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah swt. dan dilarang menyekutukan-

Nya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-Nya dengan tujuan agar 



 
 

 
 

menjadi pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah, dirinya 

sendiri, sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. 

a.     Kitab Taurat 

Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa as sebagai pedoman dan 

petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah swt yang artinya: “Dan 

Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat 

itu petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman): "Janganlah kamu 

mengambil penolong selain Aku” (QS. Al-Isra’ [17]: 2) 

Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut: 

1. Kewajiban meyakini keesaan Allah 

2. Larangan menyembah berhala 

3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia 

4. Supaya mensucikan hari sabtu (sabat) 

5. Menghormati kedua orang tua 

6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar 

7. Larangan berbuat zina 

8. Larangan mencuri 

9. Larangan menjadi saksi palsu 

10. Larangan mengambil hak orang lain 

b.     Kitab Zabur 

Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud as sebagai pedoman dan 

petunjuk bagi umatnya. Firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 55 yang 

artinya: “Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.” (QS. Al-Isra’ [17]: 

55)Kitab Zabur (Mazmur) berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada 

Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan-Nya. Selain itu berisi 

zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi 

dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri 

atas 150 pasal. 

 



 
 

 
 

c.       Kitab Injil 

Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa as sebagai petunjuk dan tuntunan 

bagi Bani Israel. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah 46Artinya: “Dan 

Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera 

Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan Kami 

telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk 

dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, 

Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang 

yang bertakwa.” (QS. Al-Maidah [5]: 46 

  Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain: 

a. Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni 

b. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat 

c. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak (rakus) 

d. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya 

e. Kitab al-Qur’an 

 

      Kitab suci al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk 

dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk 

bangsa Arab. 

Sebagaimana firman Allah. Artinya: “Maha suci Allah yang telah 

menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi 

peringatan kepada seluruh alam.” (QS. Al-Furqan [25]: 1) 

      Secara keseluruhan, isi al-Qur’an meliputi hal-hal berikut: 

a. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah (keimanan) 

b. Pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah 

c. Pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat 

      Kedudukan-kedudukan al-Qur’an antara lain: 

a. Sebagai wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw 



 
 

 
 

b. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad Saw 

c. Sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia danakhirat 

d. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam 

 

3.      Dalil Naqli dan Aqli tentang Iman kepada kitab Allah 

Iman kepada kitab Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan 

merupakan salah satu rukun iman yang menjadi fundamen seseorang untuk 

beriman kepada Allah rasul-rasul-Nya. Firman Allah. QS. Al Baqarah ayat 136 

sebagai berikut: 

ِه َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَٰى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق  قُولُوا آَمنَّا بِاللَـّ

ِبِِّهْم ََل  َوَيْعقُوَب َواْْلَْسبَاِط َوَما أُوِتَي ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما أُوتَِي النَّبِيُّونَ  ِمن رَّ

ْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن ﴿١٣٦﴾ ُق بَْيَن أََحٍد ِمِّ  نُفَِرِّ

Artinya: "Katakanlah (hai orang-orang mukmin), "Kami beriman kepada 

Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada 

Ibrahim, lsmail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan 

Isa serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-

bedakan seorang pun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada       

Nya." (QS Al Baqarah: 136). 

Allah berfirman dalam QS. An Nisa ayat 136 sebagai berikut : 

َل َعلَٰى َرُسوِلِه  ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا ِباَّللَّ

ِ َوَمََلِئَكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم  َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل ِمْن قَْبُل ۚ َوَمْن َيْكفُْر بِاَّللَّ

  َبِعيًدااْْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضََلَلً 

 

 

 



 
 

 
 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah 

dan rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 

Barangsiapa yang kafir kepada Allah malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, \rasul-

rasul-Nya, dan hari kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh jauhnya." 

(QS An Nisa: 136). 

 

 Beriman kepada kitab-kitab dan suhuf berarti beriman kepada para rasul yang 

telah diutus Allah kepada umat yang terdahulu dengan tidak membedakan satu 

sama lain. Beriman kepada kitab merupakan sikap orang-orang yang bertakwa, 

orang, beriman, pewaris para nabi, pewaris ajaran-ajaran Allah, baik orang-orang 

terdahulu, masa sekarang, atau sampai akhir zaman. Sikap itu akan menimbulkan 

rasa kebersamaan diri setiap muslim bahwa mereka adalah umat yang satu karena 

agama mereka yaitu Islam. Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang Maha 

Esa, Maha Pengasih lagi Penyayang. Sikap itu juga akan menghilangkan sifat 

sombong dan perasaan yang berlebih-lebihan pada diri setiap muslim. 

 

4.      Perilaku yang mencerimnkan beriman kepada Kitab-Kitab Allah, antara lain: 

a.       Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang 

memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain 

b.      Berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak 

lain yang meremehkannya 

c.       Mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk-petunjuk yang ada 

di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majlis 

ta’lim 

d.      Berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

e.       Berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang 

lain, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun masyarakat 



 
 

 
 

f.       Berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu 

tajwid 

g.      Tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan 

 

5.      Hikmah  beriman kepada Allah swt 

a. Meningkatkan keimanan kepada Allah swt yang telah mengutus para rasul 

untuk menyampaikan risalahnya. 

b. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber 

pada kitab  suci 

c. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban 

agama, seperti yang tertuang dalam kitab suci 

d. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari 

Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat 

e. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan 

menjauhi semua larangan-Nya 

 

E.     Metode Pembelajaran 

1. Metode          :  Metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan 

2. Pendekatan  :  Pendekatan ilmiah (scientific) 

 

F.     Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media: Power point/CD interaktif/video 

2. Alat/Bahan: Poster, LCD. 

3. Sumber Belajar: Al-Qur’an, Buku panduan Akidah Akhlak MTs kelas 8, 

daninternet. 

 

 

 



 
 

 
 

G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan  Membuka pembelajaran dengan 

dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik dengan 

penuh khidmat 

 Memperlihatkan kesiapan diri 

dengan mengisi lembar 

kehadirandan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran; 

 Mengajak siswa membaca 

Asmaul Husna 

 Mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan 

dengan kitab-kitab Allah 

 Menyampaikan kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai; 

 Menyampaikan tahapan kegiatan 

yang meliputi kegiatan 

mengamati, menyimak, menanya, 

berdiskusi, mengkomunikasikan 

dengan menyampaikan, 

menanggapi dan membuat 

kesimpulan hasil diskusi. 

10 Menit 

Kegiatan Inti  Mengamati  Mencermati teks 

bacaan tentang ketentuan beriman 

kepada Kitab-kitab Allah 

60 Menit 



 
 

 
 

SWT secara individu maupun 

kelompok. 

  Menanyai Mengajukan 

pertanyaan, misalnya tentang 

makna beriman kepada Kitab-

kitab Allah SWT?, hikmah apa 

yang diperoleh dari beriman 

kepada Kitab-kitab Allah SWT ?, 

bagaimana sikap kita terhadap 

keimanan kepada Kitab-kitab 

Allah SWT? Bagaimana cara 

mengimani Kitab-kitab Allah swt? 

 Eksperimen/Eksplore Diskusi 

tentang makna bagaimana cara 

mengimani Kitab-kitab Allah 

SWT? dalam persfektif Islam, 

Diskusi tentang cara beriman 

terhadap Kitab-kitab Allah 

SWT?     Menganalisa hikmah 

beriman kepada Kitab-kitab Allah 

SWT?  

 Assosiasi  

Menyimpulkan makna beriman 

kepada Kitab-kitab Allah SWT? 

Menyimpulkan hikmah beriman 

kepada Kitab-kitab Allah SWT? 

 Komunikas 

Menyajikan/melaporkan hasil 

diskusi tentang tentang makna 



 
 

 
 

beriman kepada Kitab-kitab Allah 

SWT?, serta hikmahnya.  

 Menanggapi hasil presentasi 

(melengkapi, mengkonformasi, 

dan menyanggah). 

 Membuat resume pembelajaran di 

bawah bimbingan guru. 

 Refleksi 

Menampilkan sikap gemar 

membaca dan mengamalkan al-

Qur’an sebagai refleksi dari iman 

kepada Kitab-kitab Allah SWT? 

Menunjukkan sikap aklaqul 

karimah dan ketauladanan sebagai 

cerminan penghayatan terhadap 

iman kepada Kitab-kitab Allah 

SWT? 

Penutup  Klarifikasi/kesimpulan siswa 

dibantu oleh guru menyimpulkan 

materi 

 Evaluasi untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran. 

 Siswa melakukan refleksi tentang 

pelaksanaan pembelajaran 

         Guru mengucapkan salam 

10    Menit 

 

 



 
 

 
 

H.    Jenis/teknik penilaian: Tes Pilihan Ganda dan Tes Lisan/Tertulis berbentuk  

Essay. 

 

I.       Bentuk instrumen dan instrument 

 

 Instrumen Pengetahuan 

1. Apa yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah? 

2. Bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? 

3. Apa saja macam-macam kitab Allah dan siapa saja Nabi yang 

menerimanya? 

4. Tuliskan ayat al-Qur’an yang menjadi dasar beriman kepada kitab-

kitab Allah beserta terjemahannya! 

5. Sebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah! 

 Instrumen Tugas 

             Siswa ditugaskan untuk membuat semacam bagan nama kitab-

kitab Allah beserta Nabi yang menerimanya se-kreatif mungkin dan 

disertai dengan 

J.      Pedoman penskoran 

 Penilaian Pengetahuan 

 Pedoman Penilaian: Nilai= Jumlah yang diperoleh x 200 
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 Penilaian Tugas 

1. Apabila peserta didik mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang 

telah ditentukan dan jawaban serta alasannya benar. Skor 100 

2. Apabila peserta didik mengumpulkan tugas setelah berlalu waktu 

yang telah ditentukan dan jawaban serta alasannya benar. Skor 80 

3. Apabila peserta didik mengumpulkan tugas setelah berlalu waktu 

yang telah ditentukan dan jawaban serta alasannya tidak benar. Skor 

50 

4. Apabila peserta didik tidak mengumpulkan tugas. Skor 0 

 


