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ABSTRAK

JAINAP OLLONG, Dosen Pembimbing Drs. Idrus Sere, M. Pd.I dan
Djamila Lasaiba, MA : “Hubungan Strategi Pembelajaran Snowballing pada Mata
Pelajaran PAI Materi Iman Kepada Qadha dan Qadhar Terhadap Hasil Belajar
Peserta Didik Kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu”. Pendidikan Agama Islam,
Tarbiyah IAIN Ambon, 2012.
Penelitian ini dilaksanakan karena adanya permasalahan yaitu apakah ada
hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata pelajaran PAI materi
Iman kepada Qadha dan Qadhar dan seberapa besar hubungan tersebut.
Pembelajaran Strategi Snowballing adalah salah satu strategi pembelajaran yang
diterapkan pada review pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik
mengingat kembali materi yang telah dipelajari.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang
bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh hubungan strategi pembelajaran
snowballing terhadap hasil belajar peserta didik pada materi iman kepada Qadha
dan Qadhar. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas IX5 SMPN 1
Leihitu pada tahun pelajaran 2011-2012 yang sampelnya terdiri dari 25 peserta
didik.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan antara
peningkatan hasil belajar pada materi iman kepada Qadha dan Qadhar peserta
didik kelas IX5 dengan menggunakan strategi snowballing. Peningkatkan hasil
belajar ditandai dengan perolehan nilai 12 peserta didik (48%) kategori sangat
baik, 9 peserta didik (36%) kategori baik, 4 peserta didik (16%) kategori cukup
serta tidak ada yang mendapat kategori kurang dan gagal. ditandai dengan hasil uji
koefisien korelasi product moment person sebesar r xy.= 0, 861 > 0,444 pada taraf
5% dan 0,86 1 > 0,56 pada taraf 1%. Dengan demikian Ha diterima dan H0
ditolak, berarti terdapat pengaruh antara hubungan strategi pembelajaran
snowballing terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep iman kepada Qadha
dan Qadhar di kelas IX5 SMP Negeri 1 Leihitu.Dan besarnya sumbangan
hubungan strategi pembelajaran snowballing terhadap hasil belajar peserta didik
dilihat pada koefisien determinasi sebesar 74, 13% sedangkan 25,87% ditentukan
oleh faktor lain seperti kemampuan konsep, kemampuan memahami materi, serta
kemampuan bertanya. Berarti penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis
alternatif (Ha) diterima atau terdapat pengaruh hubungan strategi pembelajaran
snowballing dengan hasil belajar pada konsep iman kepada Qadha dan Qadhar di
kelas IX5 SMP Negeri 1 Leihitu.

Kata Kunci: Hasil Belajar, Strategi Pembelajaran Snowballing
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan perkembangan aspek kehidupan perlu ditunjang oleh
kinerja pendidikan yang bermutu tinggi.Pendidikan yang berkualitas sangat
diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas serta mampu
bersaing di era globalisasi.Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar
dalam membentuk karakter, perkembangan ilmu dan mental seorang anak. Anak
menanti akan tumbuh menjadi seorang manusia dewasa yang akan berinteraksi
dan melakukan banyak hal terhadap lingkungannya, baik secara individu maupun
sebagai makhluk sosial.
Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang
adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga
yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan
yang dihadapinya.Pendidikan harus mampu menyentuh potensi nurani maupun
potensi kompetensi.1
Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika seseorang harus
memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan
harus mampu menerapkan apa yang di pelajari di sekolah untuk menghadapi
problema yang di hadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan
datang.
1

Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Tekhnologi Pendidikan,(Jakarta:Kencana, 2005).

hlm.27

1

2

Pendidikan dipahami secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang
dilakukan pendidikan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk
membantu peserta didik mengalami proses pemanusiaan kearah terciptanya
pribadi yang dewasa/susila yaitu sosok manusia dewasa yang sudah terisi secara
penuh bekal ilmu pengetahuan serta memiliki integritas moral yang tinggi
sehingga dalam perjalanannya nanti, manusia yang selalu siap baik jasmani
maupun rohani2
Para ahli pendidikan berpendapat bahwa proses pembelajaran di sekolah
sampai saat ini cenderung berpusat kepada guru. Tugas guru adalah
menyampaikan materi-materi dan peserta didik di beri tanggung jawab untuk
menghafal semua pengetahuan. Memang penbelajaran yang berorientasi target
penguasaan materi terbukti berhasil dalm kompetisi mengingat dalam jangka
pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan masalah dalam
kehidupan dalam jangka panjang3. Belajar akan lebih bermakna jika anak
mengalami apa yang mereka pelajari bukan mengetahuinya, oleh karena itu para
pendidik telah berjuang dengan segalah cara dengan mencoba untuk membuat apa
yang dipelajari peserta didik disekolah agar dapat dipergunakan dalam kehidupan
sehari-hari.
Salah satu prinsip paling penting dari psikologi pendidikan adalah guru
tidak boleh semata-mata memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta
didik harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Guru dapat
membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi
2

Darmaningtiyas, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, (Evaluasi Pendidikan Pada Masa
Krisis),(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.3.
3
Ibid., hlm. 4.

3

sangat bermakna dan sangat relevan bagi peserta didik, dengan memberikan ide

ide, dan dengan mengajak peserta didik agar menyadari dan menggunakan sendiri

ide-ide, dan mengajak peserta didik agar menyadari dan menggunakan strategistrategi mereka sendiri dalam belajar. Guru dapat memberikan kepada peserta
didik tangga yang dapat membantu mereka mencapai tingkat pemahaman yang
lebih tinggi, tetapi harus diupayakan sendiri peserta didik yang memanjat tangga
itu. Untuk itu sekolah yang dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, di
tempat inilah ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik.
Penerapan strategi pembelajaran yang dilkukan pada SMP Negeri 1 leihitu
masih menggunakan strategi konvensional.Sebagaimana diketahui bahwa
pembelajaran

konvensional

lebih

mengara

kepada

ketuntasan

materi

pembelajaran. Pembelajaran konvensional yang dilakukan pada SMP Negeri 1
menunjukan bahwa penerapan metode pada proses belajar mengajar belum
maksimal sebagaimana tujuan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
yang lebih terfokus pada hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik.
Pembelajaran yang berlangsung dikelas masih berpusat pada guru sebagai sumber
utama pengetahuan.Pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik sangat
jarang dilakukan.Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru terbatas pada
ceramah sehingga kurang bervariasi.Pada umumnya guru memberikan materi
sesuai dengan bahan pelajaran yang diperoleh dari buku-buku acuan tanpa melihat
psikologis peserta didik dan motivasi untuk belajar. Pembelajaran yang berlaku
selama ini hanya dilangsungkan di dalam kelas sementara untuk pembelajaran di

4

Tulus.T.U. Belajar dan Pembelajaran.(Bandung: Sinar Baru Grafindo, 2004), hlm. 1

4

luar kelas, misalnya di lingkungan sekitar dapat memberikan semangat
baru dalam belajar untuk materi iman kepada qadha dan qadhar seperti
menghayati, perjalanan pendidikan masing-masing peserta didik, dan lain
sebagainya.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarika untuk
menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul
hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata pelajaran PAI materi iman
kepada qadha dan qadhar terhadap hasil belajar peserta didik Kelas IX SMP
Negeri 1 Leihitu.

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah
1.

Apakah terdapat hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata
pelajaran PAI materi iman kepada qadha dan qadhar terhadap hasil
belajar peserta didik Kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu?

2.

Berapa besar hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata
pelajaran PAI materi iman kepada qadha dan qadhar terhadap hasil
belajar peserta didik Kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui :
1.

Hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata pelajaran PAI
materi iman kepada qadha dan qadhar terhadap hasil belajar peserta didik
Kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu ?

5

2.

Besarnya hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata
pelajaran PAI materi iman kepada qadha dan qadhar terhadap hasil
belajar peserta didik Kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu ?

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Sumbangan pengetahuan bagi pengembangan pendidikan agama Islam.
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan atau
melanjutkan penelitian ini.
c. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang strategi
pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama
Islam.
2. Manfaat Praktis
a. Guru mata pelajaran PAI dalam mengembangkan proses belajar
mengajar di kelas guna meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
b. Peneliti lain yang ingin mengembangka strategi pembelajaran dalam
meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
c. Lembaga Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam
untuk dapat mengembangkan maupun menerapkan berbagai strategi
pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar para peserta didik.
E. Defenisi Operasional
Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami judul penelitian,
maka penulis perlu memberikan defenisi terhadap beberapa istilah yang dipakai
sebagai berikut :

6

1. Strategi pembelajaran snowballing merupakan pembelajaran dengan
melakukan tugas individu peserta didik kemudian berpasangan. Dari
pasangan tersebut kemudian cari pasangan yang lain sehingga semakin
lama anggota kelompok semakin besar bagai bola salju yang
menggelinding.
2. Hasil belajar peserta didik merupakan output dari suatu sistim dari
pemprosesan input. Proses belajar telah terajdi dan hasil belajar dapat
dikelompokan ke dalam dua macam saja, yaitu pengetahuan dan
ketrampilan.
3. Materi Iman kepada Qadha dan Qadhar adalah salah satu materi pada
kurikulum mata pelajaran agama Islam kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu.
Luar kelas, misalnya dilakukan sekitar sekolah dapat memberikan
semangat baru dalam belajar untuk materi iman kepada qadha dan qadhar
seperti menghayati perjalanan pendidikan masing-masing peseta didik, dan
lain sebagainya.
Berdasarkan kata-kata

di atas, maka skripsi ini membahas tentang

pembelajaran dengan melakukan tugas individu peserta didik kemudian
berpasangan merupakan output dari suatu sistim input sehinga dalam belajar
peserta didik untuk materi iman kepada qadha dan qadhar seperti menghayati
perjalanan pendidikan masing-masing peseta didik, dan lain sebagainya.

7

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar merupakan suatu

proses

yang mengakibatkan terjadinya

perubahan-perubahan yang sifatnya menetap bahkan karena adanya atau faktor
pertumbuhan dan faktor perkembangan. Pengertian belajar tidak dapat dipisahkan
dengan prestasi belajar.Bila ditinjau dari segi bahasa, belajar berarti berusaha
memperoleh kepandaian ilmu; membaca berlatih dan berarti berubah tingkah laku
atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.5
Belajar adalah merupakan tindakan atau perilaku peserta diidk yang
kompleks sabagai tindakan, maka belajar hanya dialami peserta didik sendiri,
karena peserta didik adalah penentu berlangsung dan tidaknya suatu proses
belajar. Proses belajar terjadi berkat peserta didik memperoleh sesuatu yang akan
di lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang dipelajari oleh peserta didik berupa
keadaan alam, benda-benda atau hal-hal yang dijadikan bahan ajar.6
Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan.
Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan
lingkungan7. Proses perubahan tingkah laku merupakan upaya yang dilakukan
secara sadar berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan. Pola

5

Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Cet
III; Jakarta; Balai Pustaka, 1994), hal. 14.
6
Dimiyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajran. (Cet III: Jakarta: Rineka Cipta,
2006), hlm.115.
7
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, (Cet III;
Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm.155.

7
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tingkah laku yang terjadi dapat diamati dalam bentuk perbuatan rekasi dan sikap
secara mental dan fisik.8
Tingkah

laku

yang berubah

sebagai

hasil

proses pembelajaran

mengandung pengertian luas, mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan
sebagainya. Perubahan yang terjadi memiliki karakteristik: (1) perubahan terjadi
secara sadar, (2) perubahan dalam belajar bersifart kesinambungan dan
fungsional, (3) tidak bersifat sementara, (4) bersifat positif dan aktif, (5) memiliki
arah dan tujuan, dan (6) mencakup seluruh aspek perubahan tingkah laku, yaitu
pengetahuan sikap, dan perbuatan. Pembelajaran merupakan seperangkat tindakan
yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik, dengan
memperhitungkan

kejadian-kejadian

eksternal

yang

berperanan

terhadap

rangkaian kejadian-kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik.9
Pengaturan peristiwa pembalajaran dilakukan secara seksama dengan
maksud agar terjadi belajar dan membuat berhasil guna10. Oleh karena itu
pembelajaran perlu dirancang, ditetapkan tujuannya sebelum dilaksanakan.dan
dikendalikan pelaksanaannya11. Proses bembelajaran yang berhasil guna
memerlukan teknik, metode, dan pendekatan tertentu sesuai dengan karakteristik
tujuan, peserta didik, materi, dan sumber daya sehingga diperlukan strategi yang
tepat dan efektif.

8
9

Ibid., hal. 912.
Winkel, WS. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar.(Jakarta: Gramedia. 1997),

hlm. 37.
10

Sadairman M.A. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta.2002), hlm. 61.
11
Syaiful Bahri Djamarah, dkk. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002),
hlm.61
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B. Strategi Pembelajaran Snowballing
1.

Pengertian
Snowballing merupakan salah satu strategi pembelajaan yang diterapkan

pada review pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik mengingat
kembali materi yang telah dipelajari.Strategi ini memungkinkan peserta didik
untuk lebih sering berlatih mengerjakan soal latihan. Selain itu, dengan seringnya
peserta didik mengerjakan soal akan menstimulus pertanyaan baru muncul dari
kekurang pahaman peserta didik terhadap soal yang dikerjakan.12
Dalam rangka mengaktifakan peserta didik dalam pembelajaran perlu
diupayakan

dengan

berbagai

strategi

dan

model

pembelajaran

yang

bervariasi.Model pembelajaran bisa diartikan sebagai strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk
memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran13.
Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi, dan kondisi,
sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam
rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu model pembelajaran
yang bisa mengaktifkan peserta didik adalah model snowballing. Secara bahasa
snowballing terdiri dari dua kata, yaitu snow = salju ball = bola. Snowball = bola
salju.14
Dinamakan metode snowballing dikarenakan dalam pembelajaran peserta
didik melakukan tugas individu kemudian berpasangan. Dari pasangan tersebut

12

Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarata: Pustaka insan Madani,
2008), hlm.27.
13
Sugiyanto, Model-Model Pembelajaran Inovatif, 2009, hlm, 41.
14
Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, 2008, hlm.27.
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kemudian mencari pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok
semakin besar bagai bola salju yang menggelinding.
Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari
peserta didik secara bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil
berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan
memunculkan dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh peserta didik
secara berkelompok15. Menurut Hisyam Zaini, dkk, strategi ini digunakan untuk
mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari kelompok kecil kemudian dilanjutkan
dengan kelompok yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan memunculkan
dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh peserta didik secara
berkelompok16. Strategi ini akan berjalan dengan baik jika materi yang dipelajari
menuntut pemikiran yang mendalam atau menuntut peserta didik untuk berfikir
analisis bahkan mungkin sintesis. Materi-materi yang bersifat faktual, yang
jawabannya sudah ada di dalam buku teks mungkin tidak tepat diajarkan dengan
strategi ini.

2.

Kelebihan dan Kekurangan
a. Kelebihan
Kelebihan menggunakan metode snowballing yaitu:

1) Dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik.
2) Terjadi interaksi peserta didik dengan guru, sehingga proses belajar mengajar
berjalan efektif.

15
16

Hamzah B Uno, Model Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 52
Ibid.
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3) Mendapat respon dari peserta didik dalam memecahkan masalah baik yang
diajukan peserta didik maupun oleh guru ketika belajar.
4) Peserta didik terlihat aktif menjawab pertanyaan serta mempertanyakan
kembali masalah yang dibahasnya sedetail mungkin.
5) Melatih kesiapan peserta didik dan terjadi pertukaran pengetahuan antar
peserta didik.
b. Kekurangan
Kekurangan penggunaan metode snowballing yaitu:
1) Pengetahuan yang didapat tidak luas karena hanya seputar pada pengetahuan
yang diketahui oleh peserta didik.
2) Proses belajar mengajar tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar.

3.

Langkah-Langkah
Pendapat Dick dan Carey sebagian yang ditulis oleh Hamzah B Uno

menyebutkan terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan
pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes dan kegiatan
lanjutan.17
Dalam buku Strategi Pembelajaran Aktif, Hisyam Hamzah, dkk,
menjelaskan langkah-langkah model snowballing18 sebagai berikut:
a) Sampaikan topik materi yang akan diajarkan
b) Minta peserta didik untuk menjawab secara berpasangan (dua orang)

17
18

Ibid., hal. 53
Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, 2008, hlm.28-29.
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c) Setelah peserta didik yang bekerja berpasangan tadi mendapatkan
jawaban, pasangan tadi digabungkan dengan pasangan di sampingnya.
dengan ini terbentuk kelompok dengan anggota empat orang.
d) Kelompok berempat ini mengerjakan tugas yang sama seperti dalam
kelompok dua orang. Tugas ini dapat dilakukan dengan membandingkan
jawaban kelompok dua orang dengan kelompok yang lain. Dalam
langkah ini perlu ditegaskan bahwa jawaban kedua kelompok harus
disepakati oleh semua anggota kelompok baru.
e) Setelah kelompok berempat ini selesai mengerjakan tugas, setiap
kelompok digabungkan dengan satu kelompok yang lain. Dengan ini
muncul kelompok baru yang beranggotakan delapan orang.
f)

Yang dikerjakan oleh kelompok baru ini sama dengan tugas pada
langkah ke empat diatas. Langkah ini dapat dilanjutkan sesuai dengan
jumlah peserta didik dan waktu yang tersedia.

g) Masing-masing kelompok diminta menyampaikan hasilnya didepan
kelas.
h) Pengajar akan membandingkan jawagan dari masing-masing kelompok
kemudian

memberikan

ulasan-ulasan

dan

penjelasan-penjelasan

secukupnya sebagai klarifikasi dari jawaban peserta didik.
Catatan :
Jika jumlah peserta didik tidak terlalu banyka, tugas dapat dimulai dari
kerja individu sehingga akan didapatkan kerja dengan komposisi 1,2,3,4,8 dan
seterusnya.
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C. Hasil Belajar
Pemahaman tentang pengertian belajar dalam kehidupan sehari-hari masih
sering dijumpai perbedaan-perbedaan.Namun pada dasarnya pengertian belajar itu
adalah merupakan salah satu usaha untuk menambah dan memahami ilmu
pengetahuan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.Dengan
demikian pengertian-pengertian belajar dapat dilihat dengan devenisi yang
dikemukakan oleh ahli berikut ini19.Abdurrahman mengatakan bahwa “belajar
adalah salah satu perubahan diri dari individu dengan lingkungannya mendapat
kemampuan yang lebih tinggi untuk hidup secara wajar dalam lingkungannya.”
Sedangkan H. M. Arifin, M.Ed. mengemukakan bahwa belajar adalah salah satu
kegiatan peserta didik dalam menerima, menanggapi serta menganalisis bahanbahan pengajaran yang disajikan oleh guru yang berakhir pada kemampuan anak
menguasai bahan pelajaran yang disajikan itu.20
Hasil belajar peserta didik adalah hasil dari proses pembelajaran yang
berisikan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Hasil
belajar pada dasarnya terletak pada tingkat penguasaan sama terhadap materi
pembelajaran yang diperoleh.
Menurut Romiszowski bahwa hasil belajar merupakan keluaran (Output)
dari suatu sistem dari pemprosesan masukan (Input). Menurutnya perbuatan
merupakan petunjuk bahwa proses belajar telah terjadi dan hasil belajar dapat
dikelompokkan ke dalam dua macam saja, yaitu pengetahuan dan ketrampilan21.

19

Nasution. Didaktik Asas-Asas Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000). hlm.86.
Supardi. Penelitian Tinadakan Kelas. (Jakarta: Bumi Aksara. 2006). hlm. 117
21
Ibid., hlm. 118.
20
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Pengetahuan terdiri dari empat kategori, yaitu :
1. Pengetahuan Tentang Fakta
2. Pengetahuan Tentang Prosedur
3. Pengetahuan Tentang Konsep dan
4. Pengetahuan Tentang Prinsip
Menurut Nasution hasil belajar peserta didik adalah hasil yang telah
dicapai dalam bentuk perubahan kelakuan anak berdasarkan pengalaman dan
pelatihan22.Sedangkan menurut Suharyono, hasil belajar adalah suatu nilai yang
menunjukan hasil tertinggi dari hasil belajar yang dapat dicapai menurut
kemampuan anak dalam bidang studi tertentu23.Maka hasil belajar yang
digunakan dalam penelitian ini ialah keterampilan untuk berfikir atau
keterampilan kognitif.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dalam belajar itu
tentu ada orang-orang yang belajar dan bahan materi yang diajarkan, bahkan ada
tempat berlangsungnya kegiatan belajar serta ada waktu dan tujuan yang ingin
dicapai.Oleh karena itu belajar merupakan satu kesatuan yang tersusun dan teratur
dari unsur-unsur tersebut yang saling berkaitan dan tidak boleh diabaikan.

D. Ruang Materi Iman Kepada Qadha dan Qadhar
1. Pengertian Qadha dan Qadhar
Allah SWT berfirman :

22
23

hlm. 8.

Nasution.Didaktik Asas-Asas Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000). hlm. 3.
Suharyono Dkk. Strategi Belajar Mengajar I, (Semarang: IKIP Semarang Press. 1991),
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Artinya :
“Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak
ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan (Nya), dan Dia menciptakan
segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.”.
(Q.S. Al-Furqan, 25:2)

Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11.

     
  
 
Artinya :
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.( Q.S. ArRa’d,13:11).
Mengenai segala hal dan keadaan, kabaikan atau keburukan, yang sesuai
dengan apa yang diciptakan dan tidak akan berubah-ubah sampai terwujudnya
kehendak tersebut. Sedangkan qadha adalah perwujudan kehendak Allah swt
terhadap semua makhlukNya dalam bentuk-bentuk dan batasan-batasan tertentu,
baik mengenai zat-zatnya ataupun sifat-sifatnya.
Qadhar adalah kehendak Allah swt mengenai segala hal dan keadaan,
kebaikan atau keburukan, yang sesuai dengan apa yang diciptakan dan tidak akan
berubah-ubah sampai terwujudnya kehendak tersebut. Qadhar adalah perwujudan
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kehendak Allah swt terhadap semua makhlukNya dalam bentuk-bentuk dan
batasan-batasan tertentu, baik mengenai zat-zatnya ataupun sifat-sifatnya.
Iman kepada qadha dan qadhar dalam ungkapan sehari-hari lebih popular
dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa
segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malm,
adanya tanah yang subur dan tandus, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, merupakan
kehendak dan ketentuan Allah swt.

2. Tanda-Tanda Keimanan Kepada Qadha dan Qadhar
Tanda-tanda keimanan kepada qadha dan qadhar itu antara lain
a. Menyadari dan meyakini segala apa yang diperoleh dan dialami manusia
baik berupa nikmat ataupun musibah pada hakikatnya merupakan
ketentuan dan kehendak Allah, yang tertulis dalam buku induk (Lauh
Mahfiz), yang sesuai pula dengan ilmu Allah Yang Maha luas lagi Maha
sempurna. Selain itu orang yang beriman kepada qadha dan qadhar akan
menyadari bahwa nikmat dan musibah itu pada hakekatnya merupakan
ujian dari Allah swt.
b. Orang yang beriman kepada takdir menyadari bahwa ia tidak mengetahui
apa yang menimpa dirinya, apakah bencana atau nikmat. Kewajiban
manusia ialah berikhtia dan bertawakal agar memperoleh nikmat dan
terhindar dari bencana.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai ikhtiar dan tawakal sebagai tanda
tanda kimanan kepada qadha dan qadhar (takdir), yakni.
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1.

Ikhtiar
Islam melarang setiap pemeluknya untuk menganut fatalisme, yaitu paham
atau ajaran yang mengharuskan beserah kepada nasib dan tidak perlu
berikhtiar, karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib.
Fatalisme adalah paham yang keliru, menyimpang dari ajaran tentang

iman pada takdir, penghambat kemajuan dan penyebab kemunduran umat.
2. Tawakal
Setiap Muslim/Muslimah yang betul-betul beriman kepada takdir, selain wajib
untuk berikhtiar, juga wajib bertawakal kepada Allah swt.

3. Hikmah Beriman Kepada Qadha Dan Qadhar
Allah swt mewajibkan umat manusia untuk beriman kepada qadha dan
qadhar (takdir) yang tentu mengandung banyak hikmah, yaitu antara lain :
1.

Menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan
sesuai dengan ketentuan-kentuan Allah swt (sunnatullah atau hokum alam).

2.

Meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Iman kepada takdir dapat
menumbuhkan kesadaran bahwa segala apa yang ada dan terjadi di alam
semesta ini, bahkan sehelai daun yang gugur, terjadi dengan sepengetahuan
karena kehendak, kekuasaan, dan keadilan Allah swt.

3.

Menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji, serta menghilangkan sikap
tercela. Orang yang betul-betul beriman kepada takdir (umat Islam yang
bertakwa) tentu akan memiliki sikap dan perilaku terpuji seperti sabar,
tawakal, qana’ah, dan optimis dalam hidup. Juga akan mampu memelihara
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diri dari sikap dan perilaku tercela, seperti sombong, iri hati, dengki, buruk
sangka, dan pesimis dalam hidup.

E. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Ho : Tidak ada hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata
pelajaran PAI materi iman kepada qadha dan qadhar terhadap hasil
belajar peserta didik Kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu
Ha : Ada hubungan strategi pembelajaran snowballing pada mata pelajaran
PAI materi iman kepada qadha dan qadhar terhadap hasil belajar
peserta didik Kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu
Kriteria pengujian:
Jika rhitung>rtabel maka Ho ditolak, berarti Ha diterima sebaliknya jika
rhitung< rtabel maka Ho diterima berarti Ha ditolak.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian

adalah penelitian

kuantitatip yang bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh hubungan strategi
pembelajaran snowballing terhadap hasil belajar peserta didik pada materi iman
kepada Qadha dan Qadhar.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu Penelitian. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu, di mulai
dan tanggal 23 April sampai dengan 23 Mei 2012.
2. Lokasi Penelitian di kelas IX5 sekolah SMP Negeri 1 Leihitu.

C. Populasi Dan Sampel
1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas
IX SMP Negeri 1 Leihitu teridi dari 5 kelas yaitu IX1=29 peserta didik,
IX2=30 peserta didik, IX3=30peserta didik, IX4=28peserta didik,
IX5=25peserta didik. Jumlah keseluruhan peserta didik pada SMPN 1
Leihitu adalah 152 peserta didik.
2.

Sampel adalah seluruh populasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh
Arikunto bahwa jika populasinya lebih dari 100, maka di ambil 10-15%
sebagai sampel, tetapi jika jumlah dari 100 maka jumlah sampel diambil
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secara menyeluruh24. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik
kelas IX5 dengan menggunakan cluster sampling dengan jumlah 25
peserta didik.

D. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelilian ini adalah:
1. Variabel bebas (X), yaitu strategi pembelajaran snowballing, dengan
indikator unjuk kerja peserta didik.
2. Variabel terikat (Y): hasil belajar peserta didik, dengan indikator: tes hasil
belajar.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Lembar observasi, dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara
hasil dengan menggunakan stratergi pembelajaran snowballing.
2. Soal Tes, soal tes berbentuk PG yang berjumlah 5 dan 5 soal berbentuk
essai dilaksanakan untuk mengetahui hasil belajar.
3. Daftar angket.
F. Teknik pengambilan Data
Adapun langkah-langkah pengambilan data sebagai berikut:
1. Observasi lapangan yaitu peneliti meminta bantuan dari teman sejawat
untuk melakukan observasi terhadap peneliti, dan observer melihat
langsung kondisi peserta didik dan sejumlah persoalaan khusus, terkait
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi V. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
hlm. 112
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dengan hubungan strategi pembelajaran snowballing yang mereka terima
dan pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik.
2. Menyusun soal tes dan dikonsultasikan dengan guru bidang studi bersama
dosen pembimbing. Mengadakan tes, memeriksa hasil tes dan memberi
skor atau nilai tes pada hasil tes atau hasil belajar tersebut.
3. Membuat angket. Angket dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.
Angket yang berisi 10 pertanyaan tentang pendapat peserta didik mengenai
pemahaman dan aplikasi materi iman kepada Qadha dan Qadhar.
4. Dokumentasi, sebagai kelengkapan data untuk melengkapi hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data
Data penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan statistik
deskriptif dan statistik inferensial, keduanya disajikan sebagai berikut:
1. Statistik deskriptif
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat hasil belajar
dalam pembelajaran materi iman kepada Qadha dan Qadhar dengan menggunakan
strategi snowballing, kemudian disajikan dalam pedoman penelitian acuan
patokan (PAP), sebagai berikut:

Tabel 2. Pedoman PAP.
Interval
90-100
75-89
55-74
40-45
0-39

Huruf
A
B
C
D
E

Frekuensi

Keterangan
Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal
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Untuk mengetahui nilai akhir dan hasil belajar peserta didik dapat
dilakukan dengan menggunakan rumus:
Presentasi (P) =
2. Analisis Statistik Inferensial
Analisis ini menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson.
Adapun rumus Korelasi Product Moment sebagai berikut:
(
(

√*

)(

) +*

)
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(

) +

Ket:
rxy

: Koefesien korelasi antara Variabel x dan variabel y

xy

x

: Jumlah nilai variabel x

y

: Jumlah nilai variabel y

: Jumlah hasil perkalian tiap-tiap skor dan x dan y
N

: Banyaknya subjek penelitian

Pengujian hipotesis mengacu pada hasil nilai r diinterprestasikan terhadap
angka indeks prestasi nilai r dengan jalan dikonsultasikan label nilai r pada db =
n-2, dengan kriteria pengujian hipotesis adalah ; jika r hitung > r Tabel maka Ha
diterima, dan jika r hitung < r Tabel, maka Ha ditolak26. Selanjutnya nilai r
tersebut diinterpretasikan berdasarkan pedoman nilai r sebagai berikut27.

25

Suharsimi Arikunto. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi Revisi.
(Jakarta: Rineka Cipta. 2001), hlm. 155
26
Anas Sudiono, Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada,
1999). hlm. 180.
27
Ibid
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Tabel 3. Tabel Konsultasi nilai r.
Besar nilai r
0,00 sampai 0,20

Interpretasi
Antara fariabel X dan Y Memang dapat kolerasi, akan
tetapi kolerasi itu sangat lemah, atau sangat rendah,
sehingga kolerasi itu diabaikan (dianggap tidak ada kolerasi
antara variabel X dan variabel Y).

0,02 sampai 0,40

Anatara variabel X dan variabel Y terdapat kolerasi, yang
lemah

0,40 sampai 0,70

Antara variabel X dan Variabel Y terdapat kolerasi yang
sedang atau cukupan.

0,70 sampai 0,90

Antara variabel X dan Variabel Y terdapat kolerasi yanh
kuat atau tinggi

0,90 sampai 1,00

Antara variabel X dan Variabel Y terdapat kolerasi yang
sangat kuat atau sangat tinggi
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi Penelitian

SMP Negeri 1 Leihitu merupakan salah satu SMP Negeri yang ada di
Kecamatan Leihitu dan beralamat dan bertempat di Negeri Hila. SMPN 1 Leihitu
yang didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 1957, di bawah pimpinan Ayub
Pelu. Pada awalnya didirikan SMP ini dengan nama SMPN Hila, namun karena
adanya kesetaraan nama pada pendidikan dasar 9 tahun di tingkat Kecamatan
maka SMPN Hila ini berubah nama menjadi SMPN 1 Leihitu, Kecamatan Leihitu,
Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam pembelajaran, hasil belajar dapat dilihat langsung, oleh karena itu
agar kemampuan peserta didik dapat dikontrol dan berkembang semaksimal
mungkin dalam proses belajar di kelas maka program pembelajaran tersebut harus
ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sarana prasarana
tersebut seperti yang terdapat pada SMPN 1 Leihitu.
Adapun sarana pendidikan baik fisik maupun non fisik yang ada pada
SMPN 1 Leihitu, dapat terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel. 4. Sarana Fisik SMP Negeri 1 Leihitu
No
1
2
3
4
5
6

Sarana
Ruang kelas permanen
Ruang KEPSEK
Ruang Tamu
Ruang Tu
Ruang Guru
Ruang Perpustakaan

Frekuensi
14
1
1
1
1
1
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Keterangan
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ruang Dapur
Ruang Aula
WC
Ruang Komputer
Ruang Praktek
Ruang Kurikulum
Ruang Ketrampilan
Mushollah
Ruang Laboratorium

1
1
4
1
1
1
1
1
1

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Sumber Data: Kantor Tata Usaha SMP Negeri 1 Leihitu.
Tabel di atas menunjukan bahwa sarana pendidikan yang dimiliki oleh
SMPN 1 Leihitu, dinilai sangat layak untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Keadaan ini memberikan gambaran bahwa SMPN 1 Leihitu merupakan wadah
pendidikan yang sangat intensif dalam menciptakan generasi penerus.
Sebagai suatu unit kerja yang formal tentu memiliki tata kerja yang baik.
Tata kerja itu lazimnya disebut dengan struktur organisasi, untuk itu pada SMPN
1 Leihitu juga memiliki struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan fungsi
jalannya proses pendidikan, termasuk administrasi dan manajemen agar dapat
terlaksana dan terkontrol dengan baik. Apabila pembagian tugas suatu organisasi
tidak jelas, dapat dipastikan akan terjadi kesimpangsiuran dalam menjalankan
tugas dan fungsi masing-masing bagian, sehingga dapat menghambat aktivitas
kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sesungguhnya organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya
terdapat hubungan antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain. Di
samping itu organisasi dapat menciptakan hubungan kerja yang baik di antara
personilnya sehingga terjalin kerja sama ke arah pencapaian tujuan pendidikan.
Untuk itulah struktur organisasi sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap
sekolah dalam upaya pencapaian keberhasilan pendidikan.
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Sebagai bagian dari organisasi yang terkait dengan material, maka masingmasing mereka memiliki fungsi dan tugas tersendiri yang terurai berikut ini:
a) Kepala Sekolah.
Kepala sekolah berkedudukan sebagai pemimpin yang berfungsi dan
bertugas untuk memanej semua aktivitas yang berkaitan dengan sekolah. Menurut
Aswarni Sujud dkk, dalam bukunya yang berjudul administrasi disebutkan bahwa
fungsi kepala sekolah sebagai berikut :
1) Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan (police) sekolah.
2) Pengatur tata kerja (mengorganisasi) sekolah yang mencakup:
- Mengatur pembagian tugas dan wewenang.
- Mengatur tugas pelaksanaan
- Menyelenggarakan kegiatan (mengkoordinasi)
3) Mengsupervisi kegiatan sekolah yang meliputi:
- Mengawasi kelancaran.
- Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- Mengevaluasi (menilai) pelaksanaan kegiatan.
- Membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan dan
sebagainya.
Untuk mencapai sasaran secara optimal diperlukan kerja kepala sekolah
yang meliputi: kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, harian serta
kegiatan khusus menjelang akhir tahun pelajaran, kegiatan-kegiatan itu dapat
dijadwalkan sebagai berikut:
a. Kegiatan Awal Tahun Pelajaran
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Kegiatan awal tahun pelajaran yakni menetapkan rencana pendidikan atau
pengajaran yang meliputi:
1). Kebutuhan akan tenaga kependidikan.
a. Pembagian tugas mengajar.
b. Rencana kerja tahunan.
c. Kebutuhan buku-buku pelajaran dan buku-buku pegangan guru.
d. Kelengkapan alat pengajaran, baik alat peraga.
e. Rapat tahun ajaran.
f. Menyelenggarakan

perbaikan

alat-alat

sekolah,

menyelengarakan

pengisian buku induk peserta didik dan nilai-nilai laporan pendidikan28.

b) Kegiatan Bulanan
Kegiatan bulanan meliputi kegiatan awal bulan dan kegiatan akhir bulan,
kegiatan awal bulan meliputi:
(a). Melakukan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan
gaji guru / penjaga sekolah, laporan bulanan, rencana keperluan kantor dan
belanja bulanan.
(b). Kegiatan yang bersifat pemeriksaan secara umum antara lain terhadap:
1. Daftar keadaan peserta didik perkelas.
2. Daftar hadir guru dan penjaga sekolah.
3. Model persiapan mengajar.
4. Kumpulan bahan evaluasi.
5. Analisis hasil evaluasi dan catatan pelaksana bimbingan dan
28

H.M. Dayanto. Administrasi pendidikan, (Jakarta :Rineka Cipta,1998 ), hlm. 83-84

28

penyuluhan
(c). Guru. Tentang peserta didik-peserta didik yang mendapat perhatian
dan khusus kejadian yang perlu diatasi dalam rangka
- Penutupan buku kas termasuk pemeriksaan.
-. Pertanggungjawabkan keuangan dan belanja lainnya.
-. Mengadakan evaluasi terhadap persediaan dan penggunaan alat bantu
pendidikan termasuk efektifitas penggunaannya.
-. Membuat laporan bulanan
4) Kegiatan Mingguan:
5) Kegiatan hari senin antara lain:
a. Upacara bendera
b. Senam pagi
c. Memeriksa agenda dan arsip sekolah
6) Kegiatan hari sabtu antara lain meliputi:
a). Guru-guru membahas jalannya proses pembelajaran.
b). Mengecek dan menyelesaikan surat-surat, Mengecek alat-alat
peraga dan alat bantu lain.
7) Kegiatan harian
a) Memeriksa daftar hadir guru-guru dan penjaga sekolah
b) Memeriksa kebersihan sekolah (P3K)
c) Memeriksa kehadiran guru dan peserta didiK.
d) Menyelesaikan surat-surat dan menerima tamu.
e) Mengadakan pengawasan umum terhadap berlangsungnya proses
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pembelajaran.
8) Kegiatan menjelang akhir tahun pelajaran.
a) Menutup buku inventaris sekolah.
b) Menyelenggarakan
persiapan,

ujian

pelakasanaan,

yang

meliputi

penelitian

kegiatan-kegiatan,

menentukan

hasil

dan

pendaftaran untuk tingkat pendidikan berikutnya serta menyusun
laporan hasil UAN sesuai petunjuk.
c) Melaksanakan evaluasi belajar (tes hasil belajar dalam rangka
kenaikan kelas).
Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada tahun
ajaran.
d) Menyusun rencana perbaikan sekolah.
e) Membuat laporan akhir tahun ajaran.
9) Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). BP3

di sekolah

bertugas mengatur administrasi keuangan dan mengatur biaya sarana dan
prasarana pendidikan, orang-orang yang terlibat dalam badan ini terdiri dan
para tokoh masyarakat, orang tua peserta didik dan dari kalangan pemikir
pendidikan dan praktisi pendidikan, pada dewasa ini kelompok tersebut di
sebut sebagai komite sekolah.
Menurut Nurhayati Fuat dalam Makalahnya yang berjudul: Strategi Orang
Tua atau BP3 mempartisipasikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan,
mengatakan bahwa fungsi BP3 atau komite sekolah adalah:
a.

Penampungan ide dan berbagai pihak, terutama masyarakat
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berkaitan dengan pendidikan.
b.

Konsultan dalam pelaksanaan tugas sekolah.

c.

Fasilator penyediaan dana, yang dibutuhkan sekolah.

d.

Pengendali dan penilai proses dan basil pendidikan.29

c) Wakil Kepala Sekolah
Wakil kepala sekolah dalam fungsinya adalah sebagai pembantu kepala
sekolah dalam menyeleggarakan tugas-tugas kepala sekolah sebagaimana antara
lain meliputi:
1. Urusan administrasi.
2. Urusan pendidikan dan pengajaran.
3. Urusan kepeserta didikan.
4. Urusan bimbingan dan penyuluhan.
5. Urusan kemasyarakatan.

d) Guru
Guru sebagai tenaga pengajar (wali kelas) berfungsi sebagai mengelolah
proses belajar mengajar di kelas yang meliputi:
1) Menetapkan bahan atau materi pelajaran.
2) Menentukan strategi, metode dan jenis dalam proses pembelajaran.
3) Mengembangkan alat evaluasi.
4) Mengadakan evaluasi terhadap proses dan hasi belajar peserta didik.30

29

Nurhayati Fuat, Strategi Orang Tua mempartisipasi Diri dalam Pendidikan, Makalah,
Disampaikan Kepada Seksi kanwil Kandepag pengawasan , Kepala Dan Wakil Kepala KTS
/SLTP, Pondok Gede,10- 12 Januari 2002
30
Piet A. Sarhertian. Dimensi Pendidikan. (Surabaya : Usaha Nasional. 1994). hlm. 149
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Guru (mata pelajaran) bertugas menyusun progam kegiatan dan model
persiapan mengajar (PM), menyusun rencana pengajaran, mengajar mata
pelajaran yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
e) Penjaga Sekolah
Penjaga sekolah adalah pegawai yang ditugaskan untuk membantu
menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan sekolah. Selain itu juga penjaga
sekolah juga dapat diberikan tugas khusus oleh kepala sekolah sesuai kebutuhan
pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut.
f) Peserta didik
Tugas peserta didik adalah belajar dan menaati semua peraturan yang
berlaku di sekolah secara baik agar dapat menguasai berbagai disiplin ilmu yang
dipelajari. Karena semua aturan yang ditetapkan di sekolah adalah merupakan
rambu yang perlu dilewati untuk mencapai suatu kemajuan yang bearti bagi
dirinya.
g) Visi dan Misi SMP Negeri 1 Leihitu
Visi dan Misi SMPN 1 Leihitu ini sesuai dengan kompetensi standard
kurikulum Pendidikan Nasional tahun 2008 yakni visi dan misi antara lain:
1) Visi SMPN 1 Leihitu adalah menjadikan sekolah percontohan, berprestasi,
berakhlak mulia serta berbudi pekerti yang luhur.
2) Misi SMPN 1 Leihitu adalah:
a) Setia dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
b) Ramah serta memberi contoh tauladan.
c) Selalu membuat perubahan secara positif.
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d) Melakasanakan pelayanan primer31.

Adapun SMPN 1 Leihitu sejak berdiri sejak Tahun 1957 hingga kini telah
di jabat atau dipimpin oleh 12 orang kepala sekolah yakni:
1.

Ayub Pelluw dari tahun 1957 – 1958

2.

DeFretes 1958 – 1963

3.

Nn B.E Leihitu 1963 – 1965

4.

J. Berhitu 1965 – 1968

5.

Nn. A. Tamtelahitu 1968 – 1973

6.

Drs. Dj. Mewar 1973 – 1988

7.

Drs. A. Reskin menjabat 4 bulan saja

8.

Drs. H. Uluputty 1988 - 1990

9.

Drs. A. O. Noya 1990 – 1995

10.

Drs. A.R. Heluth 1995 – 2003

11.

Ali Wala 2003 – 2009

12.

B. Jamalu, S. Pd. 2009 sampai sekarang.

e) Keadaan Tenaga Pendidik / Guru
Salah satu faktor yang paling penting menentukan keberhasilan pendidikan
di sekolah adalah tenaga pengajar atau guru. Guru mempunyai peranan dalam
pembentukan kepribadian peserta didik. Tugas pokok tidak hanya sekedar
mengajar ilmu pengetahuan melainkan juga mendidik akhlak/moral peserta didik
agar peserta didiknya taat dalam menjalankan Agama serta berakhlak mulia.
31

B. Djamalu. Visi dan Misi SMPN 1 Leihitu, 2008.
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Adapun guru di SMP Negeri 1 Leihitu yaitu sebanyak 27 orang terdiri dan
latar belakang pendidikan yang berbeda, di antaranya lulusan S1 berjumlah 19
guru, lulusan Diploma 3 (D3) berjumlah 4 guru dan lulusan Diploma 2 (D2)
berjumlah 4 guru.

f) Tujuan Pendidikan
Seperti halnya dengan aktifitas lain maka pendidikan tentu mempunyai
tujuan yang sangat diutamakan sebagai dasar pelaksanaannya. Oleh karena itu,
tujuan Pendidikan Dasar SMP Negeri 1 Leihitu adalah untuk memberikan ilmu
pengetahuan, kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah yang bermanfaat bagi
peserta didik untuk kepentingan pribadi, anggota masyarakat dan warga
Negaranya sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka
untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

g) Pelaksanaan pendidikan SMPN 1 Leihitu
SMPN 1 Leihitu mulai diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1956 dan
memiliki gedung sendiri sampai sekarang gedungnya sudah beton bagus dan
memiliki fasilitas juga sudah modern, lebih jelasnya akan dijabarkan dalam tabel
5 berikut ini :
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Table 5. Fasilitas pada SMPN 1 Leihitu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nama Barang
Lemari Arsip
Lemari Buku
Jam Diding
Meja Kepala Sekolah
Meja Guru
Meja Tamu
Papan tulis / White Board
Listrik
Telepon
Faxmile
Computer
Printer
Tape Recorder
TV
VCD
Sound Sistem
OHP
Toa

Jumlah
6
19
8
1
20
1
20
1
1
20
20
2
2
3
4
8
2

Ket
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Data : Tata Usaha SPMN 1 Leihitu 2012

h) Keadaan Peserta Didik
SMPN 1 Leihitu memiliki tenaga guru berjumlah 27 orang, dengan jumlah
peserta didik yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011-2012
SMPN 1 Leihitu ini memiliki jumlah peserta didik sebanyak 414 peserta didik
yang terdiri dari kelas VII sebanyak 6 kelas dengan jumlah peserta didik 164
orang, kelas VII sebanyak 4 kelas dengan jumlah peserta didik sebanyak 108
orang, kelas IX sebanyak 5 kelas dengan jumlah peserta didik sebanyak 142
orang, jelasnya lihat pada tabel 6 berikut ini :
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2. Penggunaan Strategi Pembelajaran Snowballing Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam Materi Iman Kepada Qadha dan Qadhar
kelas IX5 SMP Negeri 1 Leihitu.
Sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa pengaruh hubungan
pembelajaran strategi snowballing terhadap hasil belajar peserta didik pada mata
pelajaran agama Islam materi iman kepada Qadha dan Qadhar kelas IX5 pada
SMP Negeri 1 Leihitu, sangatlah penting demi untuk meningkatkan kualitas
peserta didik dalam proses belajar. Adapun hasil belajar materi iman kepada
Qadha dan Qadhar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang disajikan
dengan menggunakan strategi snowballing dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. Hasil belajar materi iman kepada Qadha dan Qadhar peserta didik
kelas IX5 setelah menggunakan strategi snowballing

No

Nama /
Inisial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ARMA
BFH
DRV
INW
INGM
IRM
JE
LHP
MAAM
MKL
MAP
MOHAL
MNSA
MH
NA
NARW
NP
MSP
RW

Skor / Nilai awal
sebelum menggunakan
strategi snowballing
65
60
65
40
55
65
65
50
45
45
60
75
75
69
65
60
55
75
70

Skor / Nilai akhir setelah
pembelajaran menggunakan
strategi snowballing
80
80
80
75
65
100
100
75
65
70
100
100
90
85
100
85
65
100
100
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20
21
22
23
24
25

SNL
SM
SU
SUFT
SFD
WAHA

85
70
65
60
65
65

100
100
85
85
90
90

Pada tabel 8 di atas menunjukan bahwa adanya hubungan yang sangat
signifikan antara pembelajaran menggunakan strategi snowballing dengan
peningkatan hasil belajar peserta didik kelas IX5 SMPN 1 Leihitu. Ini terbukti
dengan hasil belajar antara lain : sebanyak 21 peserta didik yang memperoleh
nilai di atas nilai KKM. Secara jelasnya akan disajikan pada tabel 7 berikut ini :
Tabel 7. Keadaan Peserta Didik SMPN 1 Leihitu
Kelas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Jumlah

Jenis Kelamin
L
P
16
12
14
13
16
12
13
15
8
16

Jumlah
28
27
28
28
24

17

12

29

9
15
16
12
17
15
18
16
10
212

19
13
11
13
12
15
12
12
15
202

28
28
27
25
29
30
30
28
25
414

Salah satu faktor yang paling penting menentukan keberhasilan pendidikan
di sekolah adalah tenaga pengajar atau guru. Guru mempunyai peranan dalam
pembentukan kepribadian peserta didik. Tugas pokok tidak hanya sekedar
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mengajar ilmu pengetahuan melainkan juga menambah keimanan dalam jiwa
peserta didik dan yang terpenting lagi mendidik agar peserta didiknya taat dalam
menjalankan Agama serta berakhlak mulia.
Proses pembelajaran

pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di

SMPN 1 Leihitu khususnya di kelas IX dari pantauan dan observasi awal belum
menggunakan strategi snowballing, sehingga hasil belajar yang peneliti peroleh
dari guru bidang studi tersebut belum mencukupi KKM dan PAP pada SMPN 1
Leihitu. KKM pada mata pelajaran agama secara individual nilai 70, dan secara
klasikal 85% dari peserta didik di
kelas yang memperoleh nilai sesuai nilai KKM. Lebih jelasnya akan
ditampilkan pada tabel 8 berikut ini :
Tabel 8. Skor/nilai peserta didik kelas IX5 sebelum menggunakan strategi
snowballing
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nama / Inisial
ARMA
BFH
DRV
INW
INGM
IRM
JE
LHP
MAAM
MKL
MAP
MOHAL
MNSA
MH
NA
NARW
NP

Skor / Nilai
65
60
65
40
55
65
65
50
45
45
60
75
75
69
65
60
55
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18
19
20
21
22
23
24
25

MSP
RW
SNL
SM
SU
SUFT
SFD
WAHA

75
70
85
70
65
60
65
65

Tabel 8 di atas menunjukan bahwa skor atau nilai hasil belajar peserta
didik kelas IX5 SMPN 1 Leihitu sebelum pembelajarannya yang disajikan oleh
guru bidang studi pendidikan agama Islam masih rendah atau belum mencukupi
nilai KKM.

3. Hasil belajar peserta didik pada materi Iman kepada Qadha dan
Qadhar di kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu
Proses

pembelajaran

dengan

menggunakan

strategi

pembelajaran

snowballing memiliki hubungan dengan hasil belajar pada mata pelajaran agama
Islam materi iman kepada Qadha dan Qadhar ini terbukti pada hasil belajar
peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu berjumlah 12 orang dari jumlah
keseluruhan peserta didik yang berada di kelas IX5 tersebut memperoleh nilai
dengan kategori baik sekali. Hasil belajar secara rinci dijelaskan dalam tabel 9
berikut ini :
Tabel 9. Hasil belajar atau tes akhir materi iman kepada Qadha dan Qadhar
peserta didik kelas IX5 SMPN 1 Leihitu
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Interval
90-100
75-89
55-74
40-54
0-39
Jumlah

Nilai
Huruf
A
B
C
D
E

Frekuensi

Keterangan

Presentase

12
9
4
25

Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

48 %
36%
16%
100%

Berdasarkan tabel 9 di atas, maka skor atau nilai yang diperoleh peserta
didik menunjukan bahwa 12 peserta didik (48%) kategori sangat baik, 9 peserta
didik (36%) kategori baik, 4 peserta didik (16%) kategori cukup serta tidak ada
yang mendapat kategori kurang dan gagal. Hal ini menunjukan bahwa terdapat
peningkatan hasil belajar peserta didik kelas IX5 pada materi iman kepada Qadha
dan Qadhar. Dan skor atau nilai yang diperoleh peserta didik kelas IX5 sudah
melebihi KKM dan PAP pada SMPN 1 Leihitu.

4. Analisis Hubungan antara strategi pembelajaran snowballing dengan
hasil belajar peserta didik pada materi Iman kepada Qadha dan
Qadhar di kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu
Hubungan antara strategi snowballing yang digunakan dalam proses
pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam materi iman kepada
Qadha dan Qadhar adalah Berdasarkan koefisien determinasi (KD) r2 x 100%,
maka diperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 74,13. Dengan demikian,
besarnya sumbangan dengan menggunakan hubungan strategi pembelajaran
snowballing terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 74,13 % sedangkan 25,87
ditentukan oleh faktor lain seperti kemampuan konsep, kemampuan memahami
materi, serta kemampuan bertanya.
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Hasil sebaran angket pada 25 peserta didik tentang pendapat mereka
terhadap hubungan strategi pembelajaran snowballing dengan peningkatan hasil
belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam materi iman kepada Qadha dan
Qadhar kelas IX SMP Negeri 1 Leihitu.
Tabel 11. Hubungan antara strategi pembelajaran snowballing terhadap
peningkatan hasil belajar pada materi iman kepada Qadha dan Qadhar

Frekuensi

Presentase

Keterangan

22

88%

Ya

3

12%

Tidak

Jumlah : 25

100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa 88% peserta didik merasa
puas, senang dengan pembelajaran strategi snowballing. Hal ini sebagaimana
dijelaskan oleh Trianto bahwa untuk memilih strategi yang sesuai dalam proses
pembelajaran harus disesuaikan dengan bakat yang dimiliki oleh peserta didik
yang mempunyai manfaat antara lain:
a.

Menjadikan pegangan utama bagi guru untuk menyampaikan materi.

b.

Dapat digunakan untuk menjadi gambaran yang lebih dan yang
berhubungan dengan proses mengatur sesuatu dengan berbagai macam
kebaikan dan kelebihan pengaruh strategi snowballing tersebut di atas
maka akan menunjang keberhasilan aktifitas guru serta memudahkan
peserta didik dalam melakukan berbagai kreatifitas pendidikan serta dapat
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meningkatkan pengetahuan dan nilai-nilai amaliah maupun lahiriah yang
berhubungan dengan kehidupan duniawi maupun akhirat.
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka hasil belajar dengan menggunakan
hubungan strategi pembelajaran snowballing dalam proses pembelajaran sangat
berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat membangkitkan
kecerdasan berpikir dalam melakukan penyelesaian masalah yang berhubungan
materi.

5. Pengujian Hipotesis Penelitian
Berdasarkan

hasil

analisis

hubungan

antara

hubungan

strategi

pembelajaran snowballing (Variabel X) dan hasil belajar iman kepada Qadha dan
Qadhar (variabel Y) dengan menggunakan rumus Product Moment Pearson
seperti yang terlihat di atas, maka hubungan antara kedua variabel tersebut secara
khusus dapat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 12. Hasil analisis korelasi antara hubungan strategi pembelajaran
snowballing dengan hasil belajar iman kepada Qadha dan Qadhar di Kelas IX5
SMP Negeri 1 Leihitu

r Tabel
Variable

r Hitung
Db

X dan Y

0, 861

N–2
25 – 2 = 23

5%
0, 444

1%
0, 561
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Berdasarkan Tabel 12 di atas menunjukan adanya pengaruh yang
signifikan antara hubungan strategi pembelajaran snowballing dengan hasil
belajar pada konsep iman kepada Qadha dan Qadhar, hal ini dibuktikan dengan
hasil analisis korelasi Product moment Pearson antara variabel X dan variabel Y
dan kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf nyata 5% dan 1%,
sehingga dengan jelas terlihat bahwa nilai r hitung = 0, 861 r table 5% dengan db=
23 adalah 0,444 dan r table 1% dengan db = 23 adalah 0, 561
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut melalui uji koefisien korelasi
adalah r hitung = 0, 861 untuk membuktikan hipotesis di tolak atau diterima maka
digunakan derajat kebebasan (db) N-2, dengan kriteria pengujian hipotesis adalah;
jika r hitung > r Tabel maka Ha diterima, dan jika r hitung < rTabel, maka Ha
ditolak. Dengan demikian r Tabel 5 % dengan db = 23 adalah 0, 444 dan r table
1% dengan db = 23 adalah 0, 561, sehingga 0, 861 > 0,444 pada taraf 5% dan
0,861 > 0, 561 pada taraf 1%. Berarti penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
hipotesis alternatif (Ha) diterima atau terdapat pengaruh hubungan strategi
pembelajaran snowballing dengan hasil belajar pada konsep iman kepada Qadha
dan Qadhar di kelas IX5 SMP Negeri 1 Leihitu.
Berdasarkan tabel interprestasi untuk nilai r = 0,861 masuk pada kategori
tinggi atau kuat yang mana menunjukan bahwa pengaruh hubungan strategi
pembelajaran snowballing terhadap hasil belajar memiliki korelasi yang tinggi
atau kuat. Berdasarkan koefisien determinasi (KD) r2 x 100%, maka diperoleh
nilai koefisien determinasinya sebesar 74,13. Dengan demikian, besarnya
sumbangan dengan menggunakan hubungan strategi pembelajaran snowballing
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terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 74,13 % sedangkan 25,87 ditentukan
oleh faktor lain seperti kemampuan konsep, kemampuan memahami materi, serta
kemampuan bertanya.

B. Pembahasan.
Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh antara hubungan strategi
pembelajaran snowballing dengan hasil belajar pada konsep iman kepada Qadha
dan Qadhar. Hal ini terlihat dari hasil analisis korelasi Product moment Pearson
antara variabel X dan variabel Y dan kemudian dikonsultasikan dengan r tabel
pada taraf nyata 5% dan 1%, sehingga dengan jelas terlihat bahwa nilai r hitung =
0, 861, db = 23, r tabel 5% = 0,444 dan r tabel l% 0,561.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut melalui uji koefisien korelasi
adalah r xy = 0, 861 untuk membuktikan hipotesis ditolak atau diterima maka
digunakan derajat kebebasan (db) N-2, dengan kriteria pengujian hipotesis adalah
; jika r hitung > r Tabel maka Ha diterima, dan jika r hitung < r tabeI, maka Ha
ditolak. Dengan demikian r table (5 % dengan db= 23 adalah 0, 444 dan r tabel
1% dengan db =23 adalah 0, 561, sehingga 0, 861 > 0,444 pada taraf 5% dan 0,
861 > 0, 561 pada taraf 1%. Berarti penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
hipotesis alternatif (Ha) diterima atau terdapat pengaruh hubungan strategi
pembelajaran snowballing dengan hasil belajar pada konsep iman kepada Qadha
dan Qadhar di kelas IX5 SMP Negeri 1 Leihitu.
Hasil tersebut diinterprestasikan nilai r = 0,861 masuk pada kategori tinggi
atau kuat yang mana menunjukan bahwa pengaruh hubungan strategi
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pembelajaran snowballing terhadap hasil belajar memiliki korelasi yang tinggi
atau kuat.
Setelah melekat kebaikan dan kelebihan

strategi snowballing

dalam

menyampaikan materi pembelajaran maka pengaruh tersebut akan memberikan
pengaruh bagi aktifitas belajar peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah
untuk melihat hubungan antara kebaikan dan kelebihan penerapan strategi
snowballing terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas IX5 SMP Negeri 1
Leihitu, maka pada bagian ini akan dilihat kemampuan peserta didik dalam
memahami materi iman kepada Qadha dan Qadhar pada mata pelajaran agama
Islam pada SMP Negeri 1 Leihitu.
Berdasarkan desain dari hasil penelitian dalam melihat pengaruh kebaikan,
serta kelebihan strategi snowballing terhadap hasil belajar peserta didik pada
materi iman kepada Qadha dan Qadhar pada mata pelajaran agama Islam kelas
IX5 SMP Negeri 1 Leihitu dan melihat kemampuan peserta didik dalam memakai
materi tersebut yang diberikan oleh guru.
Tujuan penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah
mengetahui hasil belajar mata pelajaran agama Islam kelas IX5 pada SMP Negeri
1 Leihitu, dengan subjek penelitian adalah 25 peserta didik pada SMP Negeri 1
Leihitu. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa ternyata kelebihan dan kebaikan
hubungan strategi pembelajaran snowballing dianggap sesuai dengan materi iman
kepada Qadha dan Qadhar serta peran guru mata pelajaran agama Islam dalam
pembelajaran dengan menggunakan strategi tersebut.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Bertolak dari pembahasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh hubungan strategi pembelajaran snowballing terhadap
hasil belajar peserta didik pada konsep iman kepada Qadha dan Qadhar di
kelas IX5 SMP Negeri 1 Leihitu yang ditandai dengan hasil uji koefisien
korelasi product moment person sebesar r xy.= 0, 861 > 0,444 pada taraf
5% dan 0,86 1 > 0,56 pada taraf 1%. Dengan demikian Ha diterima dan
H0 ditolak, berarti terdapat pengaruh antara hubungan strategi
pembelajaran snowballing terhadap hasil belajar peserta didik pada konsep
iman kepada Qadha dan Qadhar di kelas IX5 SMP Negeri 1 Leihitu.
2. Besarnya sumbangan hubungan strategi pembelajaran snowballing
terhadap hasil belajar peserta didik dilihat pada koefisien determinasi
sebesar 74, 13% sedangkan 25,87% ditentukan oleh faktor lain seperti
kemampuan konsep, kemampuan memahami materi, serta kemampuan
bertanya.

B. Saran
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini akan dikemukakan saran-saran
sebagai berikut:
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1. Disampaikan kepada sekolah SMP Negeri 1 Leihitu, agar dapat
meningkatkan mutu pendidikan dengan menggunakan metode, strategi
aktif learning untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku peserta didik
terutama dalam menjalankan kewajiban iman kepada Qadha dan Qadhar.
2. Kepada guru agama Islam SMP Negeri 1 Leihitu agar lebih menerapkan
strategi pembelajaran materi iman kepada Qadha dan Qadhar yaitu
strategi snowballing yang lebih berpengaruh terhadap pemahaman dan
perilaku peserta didik.
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